ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання 8 сесії міської ради 8 скликання
від 30.08.2021 року
1.Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року.
2.Про внесення змін та доповнень до міських Програм.
3.Про затвердження Програми 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.
4.Про затвердження програми «Безпечне Правосуддя на території Корюківської
міської ради на 2021 рік».
5.Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики в Корюківській
міській територіальній громаді на 2022-2025 роки.
6.Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
7.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».
8.Про Бюджетний регламент Корюківської міської ради.
9.Про Програму місцевого економічного розвитку Корюківської міської
територіальної громади Чернігівської області та План дій з її впровадження.
10.Про передачу майна міської комунальної власності.
11.Про передачу майна із комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади у комунальну власність Сновської міської
територіальної громади.
12.Про списання майна міської комунальної власності.
13.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань.
14.Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань.
15.Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі.
16.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території
Корюківської міської ради.

17.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю).
18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю).
19.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду).
20.Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів.
21.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
22.Про надання дозволу на поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Корюківської міської ради.
23.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста
Корюківка.
24.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста
Корюківка.
25.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького
старостинського округу.
26.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського
старостинського округу.
27.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського
старостинського округу.
28.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського
старостинського округу.
29.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського
старостинського округу.
30.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського
старостинського округу.
31.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького
старостинського округу.
32.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського
старостинського округу.

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського
старостинського округу.
34.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського
старостинського округу.
35.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського
старостинського округу.
36.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького
старостинського округу.
37.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на
території Корюківської міської ради.
38.Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради.
39.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради.
40.Про затвердження Положення про громадські слухання в Корюківській
міській територіальній громаді.
41.Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській
територіальній громаді.
42.Про внесення змін до установчих документів.
43.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 58-2/VIІІ «Про план діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік».
44.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з
питань майна міської комунальної власності.
45.Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП
«Корюківкаводоканал».
46.Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП «Благоустрій».
47.Про умови повернення субвенції з держаного бюджету.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 1-8/VIII

Про звіт про виконання
міського бюджету за І півріччя 2021 року
Враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
17.08.2021 року № 348 «Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя
2021 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку, керуючись п. 4 ст.
80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2021
року згідно з додатком 1:
- по доходах у сумі 122 306,6 тис. гривень, в тому числі по доходах
загального фонду міського бюджету у сумі 119 691,2 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 615,4 тис. гривень;
- по видатках у сумі 112 049,2 тис. гривень, у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 97 197,8 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 14 851,4 тис. гривень;
- по кредитуванню у сумі 97,1 тис. гривень, в тому числі по загальному
фонду в сумі 81,0 тис. гривень та по спеціальному фонду в сумі 16,1 тис.
гривень.
2. Затвердити розпорядження міського голови видані у період з
26.02.2021 року по 30.08.2021 року згідно з додатком 2.

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

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 30.08.2021 року № 1-8/VIII
"Про звіт про виконання міського бюджету
за І півріччя 2021 року"

Виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року
тис. грн

Код

Назва

План на рік з
урахув. змін

План на звітний
період

% до
призначень
звітного періоду

Виконано

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток підприємств
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

138782,0

69850,0

76787,6

109,9

86710,0

44565,0

48359,1

108,5

86710,0
0,0

44565,0
0

48358,6
0,5

108,5

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)
18000000 Місцеві податки

7550,0
7860,0

4540,0
3730,0

5430,0
4294,2

36662,0

17015,0

18704,3

119,6
115,1
109,9

18010000 Податок на майно

22927,0

9690,0

10989,3

113,4

18050000 Єдиний податок

13735,0

7325,0

7715

105,3

1345,0

862,5

1161,1

10,0
10,0

2,5
2,5

23,5
23,5

134,6
В/100
В/100

1335,0

860,0

1114,2

129,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

920,0

579,0

812,4

140,3

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

400,0

275,0

296,7

107,9

15,0

6,0

4,8

80,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
23,4

20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21080000 Інші надходження (адмінштрафи)

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 діяльності

22090000 Державне мито
22130000 Орендна плата за водні обєкти
24000000 Iншi неподаткові надходження
24060000 Інші надходження

0,0

0,0

23,4

140127,0
72854,4

70712,5
41856,4

77948,7
41742,5

41000000 Від органів державного управління

72854,4

41856,4

41742,5

110,2
99,7
99,7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
41034500 окремих територій
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
41051200 потребами

61321,7

35476,0

35476,0

100,0

10000,0

5274,0

5274,0

100,0

200,9

89,2

89,2

100,0

639,2

324,6

210,7

64,9

Разом власних доходів
40000000 Офіційні трансферти

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

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

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

Разом власних доходів по спеціальному фонду
40000000 Офіційні трансферти

Разом доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

692,6

692,6

692,6

100,0

212981,4

112568,9

119691,2

106,3

260,0

126,8

153,7

121,2

260,0

126,8

153,7

121,2

8911,0

4455,5

1749,3

39,3

0,0

0

21,4

8911,0
1550,0
30,0

4455,5
1550,0
9,0

1727,9
675,4
37,0

38,8
43,6
В/100

10751,0
0,0
10751,0

6141,3
0,0
6141,3

2615,4
0,0
2615,4

42,6

223732,4

118710,2

122306,6

103,0

42,6

Назва

КПКВ

Бюджет на 2021 рік
(із внесеними
змінами)

Бюджет на І
півріччя 2021 року
(із внесеними
змінами)

23311,3
121826,4
6847,1
14309,4

14370,4
73596,6
6847,1
7337,8

10511,7
58839,2
4603,3
6461,5

73,1
79,9
67,2
88,1

45,1
48,3
67,2
45,2

100,0
343,7

96,9
79,0

48,4
40,1

0,0

0,0

Виконано

% до
призначень на
звітний період

% до річних
призначень

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100

Державне управління

1000

Освіта

2000

Охорона здоров’я

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

206,5
856,5

103,2
435,2

3140

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

423,7

423,7

3160

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

3190
3240
4000
5000

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

100,0
331,3
12391,4
9530,1
2303,5

100,0
194,3
6081,5
6210,9
1509,6

64,2
123,2
5830,5
3920,1
1023,0

64,2
63,4
95,9
63,1
67,8

64,2
37,2
47,1
41,1
44,4

6000

Житлово - комунальне господарство

16709,7

11635,2

6542,6

56,2

39,2

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

140,0

140,0

134,4

96,0

96,0

6020

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

10501,1

6662,7

5367,4

80,6

51,1

6030

Організація благоустрою населених пунктів

7000

Економічна діяльність

7130

Здійснення заходів із землеустрою
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

6068,6
12145,2
80

4832,5
5796,2
80

1040,8
4271,4
5,7

21,5
73,7
7,1

17,2
35,2
7,1

299

200

94,5

47,2

31,6

11699,9

5449,9

4134,9

75,9

35,3

66,25

66,25

36,3

54,8

54,8

261,6

261,6

33,8

100,0

12,9

227,8

227,8

0,0

0,0

33,8
207244,2
1407,4
812,3
235,1

33,8
127565,3
1001,3
406,2
235,1

33,8
96206,6
991,2
406,2
225,0

100,0
75,4
99,0
100,0
95,7

100,0
46,4
70,4
50,0
95,7

360,0

360,0

360

100,0

100,0

208651,6

128566,6

97197,8

75,6

46,6

162,0
39809,9

81,0

81,0
14851,4

50,0
37,3

50,0
37,3

9410,3
29760,2
49,9

1775,7
12671,9
49,8

18,9
42,6
99,8

18,9
42,6
99,8

80,5

80,5
54,0
41,7

7410
7460
7600

8110

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

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення

8000

Разом по загальному фонду
9110

Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

9800

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

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

Здійснення заходів із землеустрою

7691

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

134,0

107,9

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

455,6

246,1

54,0

38,7
248461,5
200,7

16,1
112049,2
97,1

41,7
87,2
119,9

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ
Секретар міської ради

128566,6
81,0

А.ПЛЮЩ

45,1
48,4

Додаток 2
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30 серпня 2021 року № 1-8/VІІІ
Перелік
розпоряджень міського голови,
виданих з 26.02.2021 року по 30.08.2021 року
Номер, дата
прийняття
№27-ос
23.03.2021
№28-ос
24.03.2021
№29-ос
29.03.2021
№31-ос
05.04.2021
№35-ос
23.04.2021
№36-ос
26.04.2021
№37-ос
26.04.2021
№38-ос
30.04.2021
№39-ос
05.05.2021
№41-ос
07.05.2021
№42-ос
12.05.2021
№44-ос
14.05.2021
№45-ос
14.05.2021
№47-ос
14.05.2021
№50-ос
19.05.2021

Назва розпорядження
Про преміювання працівників
Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання працівників
Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання діловода сектору адміністративних
послуг відділу надання адміністративних послуг
Корюківської міської ради Василець Н.В. з нагоди
ювілею
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання старости Наумівського старостинського
округу Григор’єва І.О. з нагоди ювілею
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

№52-ос
21.05.2021
№54-ос
21.05.2021
№55-ос
21.05.2021
№56-ос
21.05.2021
№57-ос
28.05.2021
№59-ос
04.06.2021
№60-ос
04.06.2021
№61-ос
04.06.2021
№63-ос
09.06.2021
№65-ос
11.06.2021
№66-ос
14.06.2021
№67-ос
14.06.2021
№68-ос
17.06.2021
№69-ос
17.06.2021
№70-ос
17.06.2021
№71-ос
17.06.2021
№72-ос
30.06.2021
№73-ос
06.07.2021
№74-ос
06.07.2021
№75-ос
07.07.2021
№76-ос
08.07.2021
№77-ос
08.07.2021

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про преміювання працівників
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання працівників
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

№78-ос
12.07.2021
№80-ос
19.07.2021
№81-ос
19.07.2021
№82-ос
20.07.2021
№83-ос
20.07.2021
№84-ос
21.07.2021
№86-ос
21.07.2021
№88-ос
21.07.2021
№87-ос
21.07.2021
№89-ос
21.07.2021
№91-ос
26.07.2021
№86
30.07.2021
№87
30.07.2021
№92-ос
02.08.2021
№93-ос
04.08.2021
№94-ос
04.08.2021
№95-ос
10.08.2021
№96-ос
10.08.2021
№97-ос
10.08.2021
№98-ос
11.08.2021
№99-ос
11.08.2021
№103-ос
17.08.2021

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про преміювання працівників
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про нагородження Почесною грамотою Корюківської
міської ради
Про привітання Коваленко Т.П. з нагоди ювілею
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про преміювання працівників до Дня Незалежності
України
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

№104-ос
19.08.2021
№105-ос
19.08.2021
№106-ос
19.08.2021
№107-ос
26.08.2021
№97-в
26.08.2021

Про преміювання працівників фінансового відділу міської
ради
Про преміювання працівників відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради
Про преміювання працівників
Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
Про надання щорічної основної відпустки Барсук О.І.

Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 2-8/VIII

Про внесення змін та
доповнень до міських Програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 17.08.2021 року № 350 «Про внесення змін та доповнень до міських
Програм» та від 27.08.2021 року № 369 «Про внесення змін до Міської
програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки», 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. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку
«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, що
затверджена рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 06.10.2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми
підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 20202022 роки», а саме:
1.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в новій редакції:
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
480,0 тис. грн.
необхідних для реалізації Програми, всього
2020 рік – 60,0 тис.грн.;
2021 рік – 220,0тис.грн.;
2022 рік – 200,0 тис.грн.
1.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий
викласти в новій редакції:

«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи:
№
Найменування
Термін реалізації
п/п
видатків
2020
2021
2022
50,0
142,0
170,0
1. Оплата праці з
нарахуваннями
5,0
7,5
10,0
2. Придбання предметів,
матеріалів, обладнання
та інші видатки
55,0
3. Оплата послуг (крім
комунальних)
5,0
15,5
20,0
4. Оплата енергоносіїв
ВСЬОГО
60,0
220,0
200,0
2. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки сталого
функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної
медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади
на 2019-2021 роки, що затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських
Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25.02.2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до
міських програм «), а саме:
2.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого
функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної
медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади
на 2019-2021 роки в новій редакції:
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 3950,0 тис.грн., в тому числі:
необхідний для реалізації Програми, 2019 рік-1000,0 тис.грн.
2020 рік-1200,0 тис.грн.
всього:
2021 рік -1750,0 тис.грн.
3. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та
поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської
ради на 2020-2022 роки, що затверджена рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року
№ 5-31/VIІ «Про затвердження міських Програм», а саме:
3.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової
підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки в новій редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 2020 рік – 14130000,00 грн.
необхідних для реалізації Програми за кошти 2021 рік – 13510000,00 грн.
2022 рік – 8790000,00 грн.
міського бюджету, усього:

3.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми,
обсяги та джерела фінансування», виклавши її в новій редакції:
№
Назва установи
Обсяги фінансування
з/п
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1. Корюківська ЖЕК
1 500 000,00 1 080 000,00 700 000,00
2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00
3. КП «Благоустрій»
6 300 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00
4. КП «Убідьське»
1 730 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00
Разом
14 130 000,00 13 510 000,00 8 790 000,00
4. Програму модернізації систем цілісного майнового комплексу по
теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки, що затверджена рішенням
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018
року «Про затвердження міських Програм», викласти в новій редакції, що
додається.
5. Внести зміни до Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки, що затверджена рішенням тридцять першої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VІI «Про
затвердження міських Програм», а саме:
5.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади
на 2020-2022 роки в новій редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 28000,0 тис. грн.
для реалізації Програми, всього, тис.грн.
5.2. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки викласти в новій редакції, що додається.
6. Міську програму розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки,
що затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських програм», викласти
в новій редакції, що додається.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

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

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки
Обсяг
коштів,
які Етапи виконання Програми
пропонується залучити на 2020 рік 2021 рік
2022 рік
виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього
(тис.грн.)
в т.ч.
Міський бюджет
Секретар міської ради

10 000,0

10 000,0

8 000,0

10 000,0

10 000,0

8 000,0

(тис.грн.)
Усього
витрат на
виконання
Програми
28000,0

28000,0
А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 20 грудня 2018 року
(зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 2-8/VIII)

Міська програма
розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської
ради на 2019-2024 роки
(нова редакція)

м. Корюківка
2018 рік

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

3.

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

4.

Співрозробники програми:

5.
6.

Відповідальний виконавець
Учасники Програми

1.
2.

7
8

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

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
комунальні підприємства міської
ради
Виконком Корюківської міської ради
Комунальні Підприємства Міста:
КП «Корюківкаводоканал»;
КП «Убідьське»;
КП «Благоустрій»;
Корюківська ЖЕК;
РКСЛП «Корюківкаліс».
Інші підприємства, установи,
організації:
АТ «Чернігівгаз»;
АТ «ОТКЕ»;
Деснянське БУВР;
АТ «Чернігівобленерго»;
Чернігівська ОДА;
Служба автомобільних доріг у
Чернігівській обл.
2019-2024 роки
225000,0 тис.грн., в тому числі
2019 рік – 25000,0 тис.грн.
2020 рік – 30000,0 тис.грн.
2021 рік – 35000,0 тис.грн.
2022 рік – 40000,0 тис.грн.
2023 рік – 45000,0 тис.грн.
2024 рік – 50000,0 тис.грн.

І. Загальні положення
Житлово-комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей
господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність, це
провідна галузь, що створює необхідні умови для життєдіяльності населення,
покликана виконувати комплекс робіт і послуг з утримання і ремонту
житлового фонду, вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення,
благоустрою міста, озеленення, тощо.
Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на
території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного
утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Програма розроблена на виконання законів України «Про благоустрій
населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній
рух», «Про автомобільні дороги», «Про житлово-комунальні послуги» та інших
нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів та з метою
реалізації на території громади державної політики, власних повноважень
міської ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і
захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та
забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.
Виконання Програми передбачає:
 Запровадження
стимулів
до
економного
і
раціонального
господарювання та використання ресурсів;
 Покращення екологічного та санітарного стану міста;
 Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житловокомунального господарства міста.
Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом
забезпечення належного рівня благоустрою та якості надання комунальних
послуг.
Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері
благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз
твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім
того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового
зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах,
ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій,
місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків,
капітальний ремонт тротуарів та ін.

ІІ. Мета та завдання програми
Головною метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення
ефективності
та
надійності
функціонування
житлово-комунального
господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних
послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів,
гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної
політики, визначеної у сфері житлово-комунального господарства.
Реалізація Програми передбачає виконання наступних завдань:
- підвищення якості житлово-комунальних послуг;
- удосконалення
системи
управління
житлово-комунальним
господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації
населення у даній сфері;
- сприяння створенню нових ОСББ;
- створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
- проведення поточних та капітальних ремонтів;
- проведення робіт з ремонту внутрішньодворових проїздів та тротуарів
із забезпеченням водовідведення в житловій забудові;
- покращення технічного стану доріг шляхом проведення поточних та
капітальних ремонтів доріг з посиленням конструкцій;
- влаштування інженерних мереж та дорожнього покриття в приватній
забудові;
- проведення робіт з ремонту покриття тротуарів або повна його заміна;
- розбудова мережі велоруху (велодоріжок, велосмуг, вело- пішохідних
доріжок тощо);
- поступове покриття міста мережею велостоянок та розвиток мережі
велопрокату;
- пропаганда та підвищення культури дотримання велосипедистами
правил дорожнього руху тощо;
- покращення якості роботи системи зливової каналізації, розбудова
нової;
- зменшення концентрації дорожньо-транспортних пригод на аварійнонебезпечних ділянках шляхом розроблення схеми організації дорожнього руху;
- покращення стану мостів та шляхопроводів;
- покращення якості зовнішнього освітлення міста;
- впровадження ефективних енергозберігаючих заходів;
- оновлення зелених насаджень та розвиток озеленення міста;
- забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин;
- підвищення екологічної свідомості мешканців міста;
- розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків на
території міста та забезпечення благоустрою існуючих майданчиків.

ІІІ. Заходи Програми
Для досягнення Мети та виконання завдань Програми відповідальні
виконавці та учасники Програми здійснюють комплекс наступних заходів:
- утримання сміттєзвалищ;
- утримання полігонів побутових відходів.
- збирання, сортування, вивезення та захоронення відходів;
- спилювання аварійних, перерослих дерев в населених пунктах громади;
- зимове утримання вулично-дорожньої мережі;
- поточний ремонт доріг;
- розмітка поверхонь доріг;
- капітальний ремонт та реконструкція доріг;
- поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок;
- утримання адресного господарства;
- придбання дорожніх знаків;
- придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств міської
ради;
- капітальний ремонт та/або реконструкція пішохідних доріжок;
- прибирання (підмітання, миття тощо) вулично-дорожньої мережі,
утримання в належному санітарному стані доріг та тротуарів;
- освітлення населених пунктів громади;
- утримання пляжів;
- придбання та встановлення огорожі в населених пунктах громади;
- поточний ремонт об’єктів благоустрою (мости, шлюзи, меліоративні
системи тощо);
- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій
водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок громади;
- роботи пов’язані з попередженням та ліквідацією наслідків повені та
паводків зокрема утримання в належному стані мережі зливової каналізації,
пропускних труб та каналів тощо;
- утримання в належному стані колодязів питної води;
- благоустрій населених пунктів громади;
- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери);
- придбання контейнерів для збору сміття;
- придбання матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних
систем;
- ремонт та належне утримання меморіальних об’єктів;
- придбання або будівництво громадських вбиральнь;
- придбання предметів та матеріалів по благоустрою;
- придбання дитячих та спортивних майданчиків;
- поховання бездомних і безрідних людей;
- реконструкція, капітальний та поточні ремонти каналізаційно-насосних
станцій та колекторів;

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
мостів, шляхопроводів та естакад;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
станцій очистки стічних вод;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти полів
фільтрації стічних вод;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
вуличних водогонів;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
вуличного освітлення;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
майданчиків для збору сміття;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
артезіанських свердловин для питного водопостачання;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
системи теплопостачання, розроблення схеми систем теплопостачання
населених пунктів громади;
- інші заходи передбачені Законом України «Про благоустрій населених
пунктів», Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та іншими
нормативними документами.
ІV. Джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є:
- кошти міського бюджету;
- кошти державного, обласного та інших бюджетів;
- кошти підприємств, установ та організацій – учасників програми;
- інші джерела фінансування не заборонені діючим законодавством,
у тому числі залучення:
 коштів населення територіальної громади;
 коштів міжнародної технічної допомоги та інші гранти;
 коштів фінансових установ у вигляді кредиту чи лізингу.
V. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2019-2024 роках буде
забезпечено надійне функціонування всього господарського та комунального
комплексів громади, здійснене заплановане будівництво та покращено
благоустрій населених пунктів Корюківської територіальної громади.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення двадцять шостої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 29 серпня 2019 року
(зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 2-8/VIII)

ПРОГРАМА
модернізації систем цілісного майнового комплексу
по теплопостачанню м. Корюківка
на 2019-2021 роки
(нова редакція)

м. Корюківка
2019 рік

Паспорт
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу
по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Корюківська міська рада

2.

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

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники програми:

5.

Відповідальні виконавці

Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
міські комунальні підприємства,
залучені організації та підприємства
Виконком Корюківської міської ради

6.

Учасники Програми

7

Термін реалізації Програми

Корюківська міська рада, міські
комунальні підприємства, залучені
організації та підприємства
2019-2021 роки

8

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

350,0 тис. грн., в тому числі:
2019 рік – 50,0 тис.грн.
2020 рік – 100,0 тис.грн.
2021 рік – 200,0 тис.грн.

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені, енергоємкі,
побудовані за спрощеними схемами на засадах використання дешевих
енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський період,
характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані внутрішні
мережі будинків.
Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних
плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення
капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання
при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний
вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової
енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, підприємств та
організацій міста Корюківки.
З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на
виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як
власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню,
виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити
заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста
до інженерно-обґрунтованих норм, а саме з метою своєчасного проведення робіт
по переведенню квартир на індивідуальне опалення надати з міського бюджету
власникам та користувачам квартир матеріальну допомогу в межах коштів,
передбачених міським бюджетом на ці цілі та на підставі Положення про
порядок надання матеріальної допомоги при проведенні модернізації систем
теплопостачання по вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці
Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки.
2. Мета Програми
Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого
опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат на
виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян,
надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради
відключення приміщень від систем централізованого опалення.
Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по переведенню
квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із відокремленням житлових
будинків багатоповерхової забудови від мереж централізованого опалення по
вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці
Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки.
Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених
жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги, шляхом надання їм
цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення.

3. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи
котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції;
- розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в
теплопостачанні міста;
- зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво
теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян;
- модернізація цілісного майнового комплексу з теплопостачання шляхом
відокремлення частини теплопроводів від систем, заміна зношених на нові по
вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці
Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки;
- надання матеріальної допомоги жителям вулиці Шевченка 76, вулиці
Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3
м.Корюківки, квартири яких будуть відключатись від мережі централізованого
опалення, та своєчасне переведення квартир в будинках на автономне опалення.
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів
міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним
законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки
передбачається в розмірі 350,0 тис.грн.
5. Очікувані результати
Виконання Програми надасть можливість:
- модернізувати системи цілісного майнового комплексу по
теплопостачанню м. Корюківки;
- оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради
відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх
автономним опаленням;
- підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців міста, зняти
соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах
будинків, які розташовані по вулиці, де будуть проводитись роботи із
модернізації.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення двадцять шостої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 29 серпня 2019 року
(зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 2-8/VIII)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання матеріальної допомоги власникам та
наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого
опалення в зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню у
2019-2021 роках

м. Корюківка
2019 рік

1. З метою забезпечення оперативного та вчасного відключення квартир
від централізованого опалення по вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1,
вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки,
власникам та наймачам квартир надається з міського бюджету матеріальна
допомога в сумі, визначеній виконавчим комітетом міської ради на кожну
квартиру.
2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні
допомоги, запобігання непорозумінь та вчасного завершення робіт при переході
на автономне опалення до початку опалювального періоду, щоб жодна квартира
не залишилась без опалення на початок опалювального сезону.
3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету в безготівковій формі
шляхом перерахування на особові рахунки власників та наймачів квартир в будьякому з банків м. Корюківка на підставі рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради.
4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною
письмовою заявою до виконавчого комітету Корюківської міської ради (зразок
додається).
До заяви додаються такі документи:
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки
платника податків;
- перша, друга сторінки паспорта та сторінка, на якій є відмітка про місце
реєстрації або ІD-картки та довідки про реєстрацію місця проживання;
- правовстановлюючі документи на житло;
- інформація про рахунок у банківській установі.
Відсутність хоча б одного документа є підставою для відмови у виплаті.
5. При подачі вищезазначених документів власником або наймачем
квартири підписується зобов’язання завершити роботи по переобладнанню
квартири на автономне опалення до початку опалювального періоду (чи
зазначається, що вже роботи завершені).
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗРАЗОК
Виконавчому комітету
Корюківської міської ради
Гр.__________________________
_____________________________
_____________________________
Заява
Прошу надати матеріальну допомогу на переобладнання квартири №____
по вулиці ______________________м. Корюківка на автономне опалення в сумі
________________ грн.
Додаток: на _________ аркушах.
Дата

(підпис)

ЗРАЗОК
Виконавчому комітету
Корюківської міської ради
Гр._________________________
____________________________
____________________________
Зобов’язання
Я, ___________________________ зобов’язуюсь (повідомляю, що) в термін
до початку опалювального періоду завершити роботи (роботи завершені) по
переобладнанню квартири № _____ по вулиці __________________________
м. Корюківка на автономне опалення.
Претензій до Корюківської міської ради не маю.
Дата

(підпис)

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 3-8/VIII

Про затвердження Програми 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
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 27.08.2021 року № 368 «Про Програму попередження дитячої
безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території
Корюківської міської ради на 2021-2024 роки», з метою підвищення рівня
здійснення соціального захисту дітей, особливо дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, у тому числі на
безпечні умови виховання та проживання в сімейному оточенні, 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 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, що додається.

2. 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

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 3-8/VIII

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

м. Корюківка
2021 рік
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ПАСПОРТ
Програми 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
1
2

3
4
5

6
7

8

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення Програми

Корюківська міська рада

Закони України: «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи
для дітей» від 24.01.1995 року № 20/95ВР, «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
від 13.01.2005 року № 2342-IV
Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.03.2017 р. № 148 «Деякі питання
здійснення патронату над дитиною»;
Положення про дитячий будинок
сімейного
типу,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2002 р. № 564;
Положення про прийомну сім’ю,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002 р.
№ 565;
Закон України: «Про запобігання та
протидію домашньому насильству»
від 07.12.2017 року № 2229-VIII
Розробник Програми
Служба у справах дітей Корюківської
міської ради
Відповідальний
виконавець Служба у справах дітей Корюківської
Програми
міської ради
Учасники Програми
Служба у справах дітей Корюківської
міської ради, Відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської
ради, Центр надання соціальних послуг
Корюківської міської ради
Термін реалізації Програми
2021-2024 роки
Перелік місцевих бюджетів, Міський бюджет
які беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових 249,5 тис. грн

8.1

ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього, у
тому числі:
2021 рік – 56,0 тис. грн
2022 рік – 64,5 тис грн
2023 рік – 64,5 тис. грн
2024 рік – 64,5 тис. грн
Коштів міського бюджету
249,5 тис. грн
2021 рік – 56,0 тис. грн
2022 рік – 64,5 тис. грн
2023 рік – 64,5 тис. грн
2024 рік – 64,5 тис. грн

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На сучасному етапі розвитку українського суспільства посилення
соціально-правового захисту дітей є одним із пріоритетних напрямків
здійснення державної соціальної політики та важливою умовою інтеграції до
Європейської спільноти. Це зобов’язує органи влади працювати в інтересах
дітей. Проблема виховання і захисту підростаючого покоління ніколи не
втратить своєї актуальності, адже діти – гарант самозбереження, здоров’я і
поступу нації. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні
продуктивні сили, забезпечує стабільність добробуту, готує активних громадян,
здатних перебрати до своїх рук управління державними і суспільними
справами, впевнено йти курсом розвитку, орієнтуючись на високі виважені
рішення, сприймати духовні пріоритети.
На сьогодні найбільш уразливими є сім’ї з дітьми, батьки яких з певних
причин не можуть забезпечувати належного догляду та утримання своїх дітей,
часто ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Часто такі діти стають
жертвами різних видів насильства та злочинів, їх залучають у протиправну
діяльність, їх життю загрожує небезпека. Збільшується кількість батьків,
позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з
небезпечного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального
захисту. У той же час створюються і розвиваються сімейні форми виховання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож, завдання
сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині, позбавленій
батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.
Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності
та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та
обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення
зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження
ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і
бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які
неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення
захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних
форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів
профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного
розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.
Для запобігання подібним негативним проявам у дитячому середовищі,
на підвідомчій території Корюківської міської ради налагоджена системна
профілактична робота, що включає проведення заходів із своєчасної
діагностики ознак сімейного неблагополуччя, профілактичної роботи з
батьками, організацію надання необхідної соціальної, психологічної,
педагогічної та медичної допомоги дітям. Особливої уваги та турботи з боку
суспільства, всіх державних органів та недержавних організацій потребують
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Актуальним
залишається питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, до сімейних форм виховання, створення умов для
зростання кожного маленького українця у колі сім’ї.
2. Мета Програми
Основною метою Програми є:
- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей,
матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального
здоров’я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних
сімей;
- подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання
сирітству, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної
дитини на виховання в сімейному середовищі, для всебічного розвитку та
виховання дітей, удосконалення превентивної та профілактичної роботи щодо
запобігання вчиненню дітьми злочинів і інших правопорушень, створення
ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників, їх
ресоціалізації та соціальної реінтеграції, соціально-правового захисту дітей,
посилення відповідальності за виконанням вимог законодавства у сфері
охорони дитинства, покращення роботи органів місцевого самоврядування
щодо захисту прав дітей;
- подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права
кожної дитини на виховання в сім’я;
- удосконалення діяльності органу опіки та піклування в напрямку
раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих
обставинах, надання їм необхідної допомоги, спрямованої на підвищення рівня
їх соціальної захищеності, економічної спроможності та зміцнення
батьківського виховного потенціалу;
- удосконалення механізму взаємодії місцевих органів влади з питань
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сім’ях, де
батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, сім’ях
опікунів, піклувальників;
- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої
бездоглядності;
- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають
виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які
виховуються в таких сім’ях.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування.
Прийняття цієї Програми дозволить підвищити рівень здійснення
соціального захисту дітей, особливо дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, у тому числі на безпечні
умови виховання та проживання в сімейному оточенні.
Програма передбачає протягом 2021-2024 років здійснити комплекс
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку шляхом:
- підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей соціально незахищених категорій,
сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
- проведення спільних профілактичних рейдів та операцій для
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування
до закладів соціального захисту дітей;
- підвищення рівня взаємодії між службою у справах дітей, відділом
освіти, культури, молоді та спорту, Центра надання соціальних послуг,
закладами охорони здоров’я, Корюківським відділом поліції ГУНП в
Чернігівській області з питань подолання дитячої бездоглядності, здійснення
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- підвищення поінформованості населення з питань реалізації прав,
свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в результаті проведення
інформаційних кампаній в мережі Інтернет та ЗМІ, закладах освіти, тощо.
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету. Обсяг фінансування Програми визначається,
виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді.
4. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники
Протягом 2021-2024 років планується реалізувати завдання та здійснити
такі заходи:
-забезпечення раннього виявлення, обліку, соціального інспектування та
супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні
функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми;
-сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в сім’ї, під опіку або піклування з дотриманням порядку
влаштування дітей у відповідності до чинного законодавства;
- систематичне здійснення на засіданнях комісії з питань захисту прав
дитини, нарадах аналізу стану роботи з профілактики правопорушень,
подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;
- проведення профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних і
безпритульних дітей;
- забезпечення влаштування на тимчасове перебування дітей до центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей;
- забезпечення проведення рейду «Урок» з метою виявлення дітей, які
систематично не відвідують навчальні заклади;

- висвітлення у в друкованих засобах масової інформації під тематичними
рубриками питання про подолання дитячої бездоглядності, привернення уваги
населення до цієї соціальної проблеми, а також якнайширшого залучення
громадськості до її розв’язання, про стан виконання соціальних програм, акцій
щодо соціального захисту дітей.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за реалізацією заходів Програми здійснює
Служба у справах дітей Корюківської міської ради та постійна комісію з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. Про хід реалізації
Програми Служба у справах дітей Корюківської міської ради щорічно подає
звіт до Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток до
Програми попередження
дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, на підвідомчій території
Корюківської міської ради
на 2021-2024 роки
Напрями діяльності та заходи Програми 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
№
з/п

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходів

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування,
(вартість), грн., у тому числі по роках
Загальний
обсяг

2021

2022

2023

Очікуваний
результат

2024

1. Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей
1.1

Організація
профілактичних
рейдів та операцій
на території
Корюківської
міської ради для
виявлення причин,
що зумовлюють
дитячу
бездоглядність та
безпритульність,
інші негативні

2021-2024

Служба у
Фінансування
справах дітей не потребує
Корюківської
міської ради,
Центр
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради ,
Корюківський
ВП ГУНП в

-

-

-

-

-

Зменшення рівня
асоціальних
проявів серед
дітей

1.2.

1.3

прояви в дитячому
середовищі, вчасне
виявлення дітей,
які опинились у
складних життєвих
обставинах,
забезпечення
влаштування дітей
до центрів
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
Проведення нарад,
засідань за
«круглим столом»
з питань соціально
-правового захисту
дітей

Проведення
обстеження умов
проживання дітей
у сім’ях, які
перебувають у

Чернігівській
області

2021-2024

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради,
Центр
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради,
відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради,
Корюківський
ВП ГУНП в
Чернігівській
області
Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради,
Центр

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Підвищення
рівня взаємодії
структурних
підрозділів
органів
державної влади
та інститутів
громадянського
суспільства у
вирішенні
актуальних
завдань
державної
політики у сфері
охорони
дитинства ,
забезпечення
правової освіти
дітей.

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Організація
своєчасного
виявлення, облік,
соціальне
інспектування

складних життєвих
обставинах та
сім’ях опікунів,
піклувальників

1.4.

Направлення дітей,
які залишилися без
батьківського
піклування, та
перебувають у
складних життєвих
обставинах, до
закладів
соціального
захисту, підвіз
дітей до м.
Чернігів для участі
у святкових
заходах

1.5.

Проведення
2021-2024
благодійних акцій,
святкових заходів
для дітей соціально

2021-2024

надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради,
відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради,
Корюківський
ВП ГУНП в
Чернігівській
області
Служба у
Міський
справах дітей бюджет
Корюківської
міської ради

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

18 000

3 000

5 000

5 000

5 000

23 000

2 000

7 000

7 000

7 000

сімей, які
неспроможні або
не бажають
виконувати
виховні функції
стосовно дітей;
здійснення
нагляду за станом
утримання дітей
–сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, у
сім’ях опікунів,
піклувальників,.
Забезпечення
тимчасового
влаштування
дітей –сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей,
що опинились у
складних
життєвих
обставинах,
організація участі
дітей
вищевказаної
категорії в
обласних
заходах.
Забезпечення
участі дітей
вищевказаної
категорії у

незахищених
категорій з нагоди
відзначення Дня
сім’ї (15 травня),
2021-2024
Дня матері (І
неділя травня), Дня
захисту дітей (1
червня), Дня знань
(1 вересня); Дня
усиновлення (30
вересня); Дня
спільних дій в
інтересах дітей (20
листопада),
Новорічних та
Різдвяних свят
1.6

1.7.

Проведення
районного оглядуконкурсу дитячої
творчості серед
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, «Світ
очима дітей»
Забезпечення
функціонування
Єдиної
інформаційноаналітичної
системи «Діти»

святкових
заходах.
Підтримка дітей
соціально
48500 48500 48500 незахищених
категорій,
підвищення
поінформованості
населення з
питань захисту
прав та законних
інтересів дітей

Відділ
Міський
соціальних
бюджет
служб Центру
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради

192500

47000

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Розвиток
творчості та
талантів серед
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Забезпечення
своєчасної
постановки на
облік дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей,
які опинились в
складних
життєвих

обставинах

2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.1

2.2

Забезпечення
2021-2024
доступу населення
до інформації з
питань
влаштування дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
сімейних форм
виховання
Розвиток сімейних 2021-2024
форм виховання
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Разом по заходам

Секретар міської ради

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

249500

56000

Формування у
населення
культури
позитивного
сприйняття
сімейних форм
влаштування
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Влаштування
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
сімейних форм
виховання.

64500 64500 64500

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 4-8/VIII

Про затвердження програми «Безпечне
Правосуддя на території Корюківської
міської ради на 2021 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 17.08.2021 року № 351 «Про програму «Безпечне правосуддя на території
Корюківської міської ради на 2021 рік», з метою забезпечення надійної
цілодобової охорони Корюківського районного суду Чернігівської області, що
знаходиться під охороною територіального управління Служби судової
охорони у Чернігівській області, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму «Безпечне правосуддя на території Корюківської
міської ради на 2021 рік», що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 4-8/VIII

Програма
«Безпечне правосуддя
на території Корюківської міської ради
на 2021 рік»

м. Корюківка
2021 рік

1. Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення Програми

2

3

4

5
6

7
8
9

Територіальне управління Служби
судової охорони у Чернігівській
області
Конституція України, закони України
Дата, номер і назва розпорядчого
«Про місцеве самоврядування в
документа про розроблення
Україні», «Про судоустрій і статус
Програми
судів», «Про Національну поліцію»,
Положення про Службу судової
охорони, затвердженого рішенням
Вищої ради правосуддя від 04 квітня
2019 року № 1051/0/15-19 (зі
змінами)
Розробники Програми
Територіальне управління Державної
судової адміністрації України у
Чернігівській області, Територіальне
управління Служби судової охорони
у Чернігівській області
Відповідальні виконавці Програми Територіальне управління Державної
судової адміністрації України у
Чернігівській області, Територіальне
управління Служби судової охорони
у Чернігівській області
Корюківська міська рада
Головний розпорядник коштів
Програми
Учасники Програми
Корюківська міська рада,
Територіальне управління Державної
судової адміністрації України у
Чернігівській області, Територіальне
управління Служби судової охорони
у Чернігівській області
Термін реалізації Програми
2021рік
Міський бюджет
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Згідно з додатком до Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Згідно зі ст. 154 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та у
відповідності до положення про територіальне управління Державної судової
адміністрації України у Чернігівській області основними функціями, які
виконує територіальне управління Державної судової адміністрації України є:
забезпечення належних умов діяльності місцевих судів Чернігівської області;
здійснення функцій розпорядника коштів Державного бюджету України щодо
фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів Чернігівської
області; узагальнення та задоволення потреби у матеріально-технічному
забезпеченні місцевих загальних судів Чернігівської області.
Відповідно до ст. 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
передбачено, що на Службу судової охорони покладені такі функції, як
підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до
суду, а також охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя,
виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та
членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників
судового процесу.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2020 року № 874 «Про затвердження переліків судів, органів та
установ системи правосуддя, охорона яких тимчасово здійснюється
підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» охорона приміщень
судів підрозділами Національної поліції та Національної гвардії припиняється з
дати, зазначеної в повідомленні Служби судової охорони про взяття об’єкта під
охорону.
З 08 червня 2021 року охорону Корюківського районного суду
Чернігівської області забезпечує Територіальне управління Служби судової
охорони у Чернігівській області.
Ключовими показниками забезпечення безпеки та правопорядку на
території міста Корюківка є також і запобігання незаконному проникненню на
територію суду сторонніх осіб; охорона, забезпечення недоторканності та
цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у
ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо
нього; профілактика і своєчасне реагування на правопорушення скоєні в
приміщеннях суду та на прилеглій території, підвищення рівня безпеки під час
проведення судових засідань.
На поточний час охорона приміщення Корюківського районного суду
Чернігівської області забезпечується силами Територіального управління
Служби судової охорони у Чернігівській області у робочі дні суду, а саме з
08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а у випадку проведення судового засідання – до
його закінчення.
З метою забезпечення охорони приміщення суду, вжиття заходів щодо
запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у
тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення
суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання,

недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і
своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на
прилеглій території, є необхідність улаштування сучасної охоронно-тривожної
сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та
охорони суду та одночасно до чергової частини Територіального управління
Служби судової охорони у Чернігівській області.
Питання ефективності заходів, які вживаються органами влади та
органами місцевого самоврядування для забезпечення громадського порядку та
безпеки, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і
свобод громадян, а також інтересів суспільства і держави, завжди були
першочерговими.
На сьогоднішній день існує необхідність забезпечення скоординованої,
злагодженої роботи Територіального управління Державної судової
адміністрації України у Чернігівській області, Територіального управління
Служби судової охорони у Чернігівській області з органами місцевого
самоврядування та правоохоронними органами, підвищенні оперативності
реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому засоби та методи
гарантування безпеки об’єктів, що перебувають під охороною територіального
управління та прилеглих територій, мають обов’язково відповідати основним
вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності
роботи в цілодобовому режимі.
Корюківський районний суд Чернігівської області знаходиться за
адресою: місто Корюківка, вул. Шевченка, 66; розташований в окремій
двоповерховій будівлі, що знаходиться у центральній частині міста, а тому
забезпечення надійної охорони суду, громадського порядку та безпеки у місті
Корюківка має суттєве значення.
Ця Програма розроблена з дотриманням принципу об’єднання зусиль
органів місцевого самоврядування, Територіального управління Державної
судової адміністрації України у Чернігівській області та Територіального
управління Служби судової охорони у Чернігівській області для забезпечення
громадського порядку та безпеки громадян в місті Корюківка, а саме
запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у
тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення
суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання,
недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і
своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на
прилеглій території, шляхом улаштування сучасної охоронно-тривожної
сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та
охорони суду, та одночасно до чергової частини Територіального управління
Служби судової охорони у Чернігівській області.
3. Мета та завдання Програми
Метою реалізації Програми є:

- забезпечення надійної цілодобової охорони Корюківського районного
суду Чернігівської області, що знаходиться під охороною Територіального
управління Служби судової охорони у Чернігівській області;
- запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх
осіб;
- забезпечення належного громадського порядку під час проведення
судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення
скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території;
- охорона, забезпечення недоторканності та цілісності приміщення суду,
недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання,
недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього шляхом зниження
ймовірності реалізації загроз кримінального, терористичного й іншого
характеру;
- профілактика правопорушень та усунення передумов для їх вчинення на
основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі
спільних зусиль органів місцевого самоврядування, Територіального
управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та
Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.
Основні завдання Програми:
- впровадження сучасних технічних засобів та встановлення сучасної
охоронно-тривожної сигналізації у будівлі суду з можливістю виведення
сигналу тривоги на пост пропуску та охорони суду, та одночасно до чергової
частини Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській
області, що сприятимуть запобіганню, протидії та профілактиці
правопорушень;
- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання
негативного ставлення до протиправних діянь;
- швидке реагування на правопорушення з метою запобігання
незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у тому числі
забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення суду,
недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання,
недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактика і
своєчасне реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на
прилеглій території.
4. Заходи щодо реалізації Програми
Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо забезпечення надійної охорони Корюківського
районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному проникненню
на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності та цілісності
приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна,
запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього
профілактики правопорушень, усунення причин, що зумовили вчинення

протиправних дій та підтримку Територіального управління Служби судової
охорони у Чернігівській області.
Програма спрямована забезпечувати широку гласність охорони об’єктів
судів, органів та установ системи правосуддя та проводити інформаційну і
просвітницьку роботу з громадянами на предмет знань поводження та
підтримання громадського порядку в судах.
Реалізація Програми дозволить налагодити взаємодію між Корюківською
міською радою, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації
України у Чернігівській області та Територіальним управлінням Служби
судової охорони у Чернігівській області з метою забезпечення надійної охорони
Корюківського районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному
проникненню на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності
та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у
ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо
нього шляхом зниження ймовірності реалізації загроз кримінального,
терористичного й іншого характеру.
5. Фінансування Програми
Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування
визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених
законом. Загальний обсяг фінансування заходів Програми складатиме 15 тисяч
гривень (згідно з додатком).
Розпорядником бюджетних коштів на реалізацію Програми є
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Чернігівській області.
Виконавцями програми є Територіальне управління Державної судової
адміністрації України у Чернігівській області та Територіальне управління
Служби судової охорони у Чернігівській області
Корюківська міська рада самостійно визначає обсяг коштів, що можуть
бути виділені з місцевого бюджету та перераховані на рахунки Територіального
управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області у
вигляді субвенції з місцевого бюджету державному, для реалізації заходів,
визначених Програмою.
6. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість на належному рівні шляхом
улаштування
сучасної
охоронно-тривожної
сигналізації
у
будівлі
Корюківського районного суду Чернігівської області з можливістю виведення
сигналу тривоги до чергової частини Територіального управління Служби
судової охорони у Чернігівській області забезпечити:
- надійну охорону Корюківського районного суду Чернігівської області,
що знаходиться під охороною Територіального управління Служби судової
охорони у Чернігівській області;

- запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх
осіб;
- охорону, недоторканість та цілісність приміщення суду, недоторканість
та цілісність розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи
припинення протиправних дій щодо нього шляхом зниження ймовірності
реалізації загроз кримінального, терористичного й іншого характеру;
- профілактику правопорушень та усунення передумов для їх вчинення на
основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі
спільних зусиль органів місцевого самоврядування, Територіального
управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та
Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією,
створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація робіт та контроль за
покладається на Корюківську міську раду.
Секретар міської ради

ходом

виконання

Програми

А.ПЛЮЩ

Додаток до
Програми «Безпечне правосуддя
на території Корюківської міської ради
на 2021 рік»

№
з/п

Найменування
обладнання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(тис. грн.)

Фінансування Програми
«Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»

Джерела
фінансу
вання

Виконавці

2021
Улаштування сучасної
охоронно-тривожної
сигналізації у будівлі
Корюківського районного
суду Чернігівської області
з можливістю виведення
сигналу тривоги на пост
пропуску та охорони, та
одночасно до чергової
частини Територіального
управління Служби судової
охорони у Чернігівській
1 області. Комплект
15000,00
сигналізації: Ajax StarterKit
Cam black, 2 бездротових
датчики руху Ajax
MotionProtect black EU,
бездротовий модуль Ajax
Transmitter ЕU, 3
бездротових датчики
відчинення дверей/вікна
Ajax DoorProtect black EU,
та стартовий пакет
національного мобільного
оператора.
Всього :
15000,00
Секретар міської ради

Міський Територіальне
бюджет управління Державної
судової адміністрації у
Чернігівській області
Територіальне
управління Служби
судової охорони у
Чернігівській області

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 5-8/VIII

Про затвердження Програми підтримки
молодіжної політики в Корюківській
міській територіальній громаді
на 2022-2025 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 27.08.2021 року № 366 «Про Програму підтримки молодіжної політики в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», з метою
створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в
громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості,
враховуючи норми Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
на 2021—2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
02.06.2021 року № 579, Закону України «Про основні засади молодіжної
політики», Європейській хартії про участь молоді у місцевому і регіональному
житті та керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки молодіжної політики в Корюківській
міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 5-8/VIII

ПРОГРАМА
підтримки молодіжної політики
в Корюківській міській територіальній громаді
на 2022-2025 роки

м. Корюківка
2021 рік

Паспорт програми
1.

2.

3.
6.

7.
8.

9.

Ініціатор
розроблення
Програми
Розробник Програми
Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми

Термін реалізації
Програми
Перелік джерел
фінансування, які
беруть участь у
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
усього: у тому числі:
місцевий бюджет

Корюківська міська рада
Виконавчий апарат Корюківської міської
ради, Корюківський міський молодіжний
центр «Куб» Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури молоді та спорту
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада, Відділ освіти,
культури молоді та спорту Корюківської
міської ради, Корюківський міський
молодіжний центр «Куб» Корюківської
міської ради
2022 – 2025 рр.
Міський бюджет, позабюджетні кошти,
міжнародні програми

1 754,0 тисяч грн.

Загальні положення
Програма підтримки молодіжної політики в Корюківській міській
територіальній громаді на 2022-2025 роки розроблена відповідно до
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про основні засади молодіжної політики», Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2021—2025 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 року № 579, Європейській хартії про
участь молоді у місцевому і регіональному житті.
Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути
успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної
роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації
має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченню, розвитку
молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й
ухвалення рішень і контролю за їх виконанням.
Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є
формування комфортного середовища для мешканців громади, основні напрями
реалізації молодіжної політики на рівні громади є:
А) кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників);
Б) належне фінансування молодіжної роботи;
В) розвиток молодіжної інфраструктури;
Г) залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та
контролю за їх виконанням.
Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної
політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації
й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні
ініціативи.
Населення Корюківської міської територіальної громади становить 21244
особи, з них молодь віком від 14 до 35 років 5480 осіб, або 25,8% від загальної
кількості населення.
Молоді особи є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль
в розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери
відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці,
культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає використання
існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій
різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з
молоддю покладені на різні сектори сільської ради – освітні заклади,
амбулаторії, сектор соціального захисту, будинок культури, тощо.
Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок,
що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді
особи вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення.
Переважна більшість проблем молоді - це складові загальних потреб сучасного
суспільства.
Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:
А) що молодь може дати суспільству для його розвитку;

Б) що суспільство може дати для молоді для її розвитку і соціального
становлення;
В) власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку
суспільства.
Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно
передбачити:
- постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб,
молоді;
- необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі
здійснення її організаційного та фінансового забезпечення;
- забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних
працівників;
- сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського
суспільства;
- налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній
роботі;
- здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і
звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
- забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського
контролю.
Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні
структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні ради, банки
молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про більш
активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та
реалізації молодіжної політики на рівні ТГ. Молодіжна робота в громаді
повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не
споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську
позицію молоді та задіяти усі потенційні ресурси.
Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських
принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у
місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та
недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та
відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її
виконання. Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна
робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза
межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами по
молодіжній роботі.
Ефективність реалізації програми залежить від єдності та
координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Молодь Корюківської громади визначала свої пріоритети та проблеми
шляхом анкетування протягом квітня – травня 2021 року. За результатами
вивчення потреб визначено наступне:

А) молодь потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та
культурно-мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізувати потенціал;
Б) освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань
недостатньо для особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди у
громаді не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в
контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а
їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є
профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з
успішними людьми;
В) мала кількість заходів спрямованих на популяризацію здорового
способу життя та залучення молоді до заняття спортом;
Г) слабо розвинений волонтерський рух в громаді. Молоді люди схильні
до егоцентризму, тому вектор їх діяльності спрямований лише на власні
інтереси;
Ґ) велика кількість безпритульних тварин, та непоодинокі випадки
жорстокого поводження з ними;
Д) низька екосвідомість містян, що призводить до не раціонального
використання природних ресурсів та шкодить екології;
Е) через слабку транспортну мережу та велику географічну протяжність
громади сільській молоді не має доступу до молодіжної інфраструктури, яка
здебільшого зосереджена в м. Корюківка;
Є) в громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з
приводу можливостей самореалізації, програм обміну, тощо. Затребуваність в
цій послузі згідно з проведеним аналізом потреб стоїть на першому місці.
Мета та завдання Програми
Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на
території Корюківської ТГ на 2022-2025 роки.
Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих
хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та
свідомості.
Основні завдання програми:
А) формування активної громадянської позиції – здійснення заходів з
підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості
молоді, виховання в молоді лідерських якостей, заходи на підтримку доступу
молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті,
асоціаціях, політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського
руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності та способу
неформальної освіти і вторинної зайнятості;
Б) формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення
заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного
способу життя та культури здоров’я і спортивного розвитку серед молоді;
В) впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та
хлопців;

Г) залучення сільської молоді до активної участі в житті громади;
Ґ) формування екологічної культури через бережливе ставлення до тварин
та природи;
Д) формування національно-патріотичної свідомості молоді через
прищеплення любові до культури, історії та традицій;
Е) створення умов для мобільності молоді (стажування, обміни, візити);
Є) розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів,
спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть
соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до
навчання впродовж життя; інтеграція молоді на ринок праці - шляхом
створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування
молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості
молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках
молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Корюківської ТГ,
підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, власні
кошти громадян.
Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно
визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.
Очікувані результати виконання Програми
Реалізація даної Програми дозволить:
А) запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі
(бюджет участі, молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи);
Б) збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами
фізкультурно-оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких,
екологічних та інших заходів;
В) надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню
робочих місць;
Г) підвищити рівень екологічної свідомості молоді;
Ґ) створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток
до Програми підтримки молодіжної політики
в Корюківській міській територіальній громаді
на 2022-2025 роки

План завдань і заходів Програми підтримки молодіжної політики
в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки
Завдання
1.1. Здійснити
заходи з
підвищення
рівня правових
знань, правової
культури та
поведінки
молоді,
утвердження
громадянської
свідомості
молоді

Заходи

Результативний
показник

Відповідальний
Джерела
виконавець
фінансування

2022

І. Формування активних соціальних та громадянських компетентностей
1.1.1. Організувати та
Кількість
ВОКМтаС
Місцевий
1
проводити конкурси, вікторини, консультацій,
Корюківської
бюджет, інші
брейн-ринги з правової
міської ради,
джерела
зустрічей
тематики серед школярів та
КМЦ «КУБ»,
фінансування
молоді громади
Корюківська МР
1.1.2. Проведення тренінгів та
акцій з підвищення рівня
правових знань, правової
культури та поведінки дівчат та
хлопців, молодих жінок та
чоловіків
1.1.3 Забезпечити підготовку та
видання збірника нормативноправових документів для
молоді.

1.1.4 Сприяти створенню і
діяльності молодіжних
клубів при Корюківському
молодіжному центрі «КУБ»
та сільських молодіжних
осередках
1.2.1. Інформування про
1.2. Розвиток
можливості участі молоді в
громадської
волонтерських проектах,
активності
молоді, а також, залучення молодих жінок та
чоловіків до участі у
залучення

Роки
2023
2024

2025

Очікуваний
результат від
викон. заходу

1

1

1

Кількість спільно
Розроблених
заходів,
вирішених
питань

Кількість тренінгів / ВОКМтаС
Корюківської
кількість осіб, що
міської ради,
пройшли тренінги
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість дівчат
та хлопців, які
взяли участь у
заходах

Кількість заходів /
кількість осіб, що
відвідали заходи

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Кількість дівчат
та хлопців, які
взяли участь у
заходах

Створений
ВОКМтаС
Корюківської
молодіжний клуб
з правової грамотності міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість дівчат
та хлопців, які
скористались
можливостями

Кількість
публікацій в соц.
мережах, кількість
чоловіків та жінок,
які взяли участь у

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість
чоловіків та
жінок, які
скористались
можливостями

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

молоді до
прийняття
рішень на
місцевому рівні

волонтерських проектах
1.2.2. Підтримка діяльності
консультативно-дорадчих
органів при Корюківському
міському голові

заходах
Кількість
проведених заходів
МР, кількість
питань,
ініційованих МР

1.2.3. Сприяти створенню і
розширенню мережі дитячих та
молодіжних громадських
організацій

Активно працюючі
ГО

1.2.4. Участь у проведені
конкурсу бюджету участі

Кількість осіб, які
взяли участь у
конкур
сі, кількість
підтриманих
проектів
Кількість осіб які
стажувалися

1.2.5 Залучати молодь до
стажування в органах місцевого
самоврядування.
1.2.6 Здійснення опитування,
соціальних досліджень на теми
інтересів, цінностей та потреб
молоді і пріоритетів молодіжної
політики
1.2.8 Сприяти започаткуванню
та проведенню мотиваційних
зустрічей з відомими людьми та
бізнесменами

Всього:

Кількість опитувань

Кількість зустрічей

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Молодіжна рада
та Міська рада
активно відстоює
позицію молоді

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР
ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Розроблення
установчих та
інших документів
ГО

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість
реалізованих
проектів

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР
ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР
ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість осіб які
стажувалися та
отримали досвід
роботи

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість почутих
та використаних
опитувань

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Кількість
мотивованих
молодих людей

20

20

20

20

2.1.Впровадженн
янових форм
організації
змістовного
дозвілля

2.1.1. Забезпечити діяльність
закладів ОТГ, які сприяють
поглибленню знань і умінь,
задоволенню творчих інтересів,
розвитку здібностей, інтелекту,
організації змістовного дозвілля
і відпочинку дітей, підлітків і
молоді
2.1.2. Проведення
інтелектуальних ігор

II. Підвищення привабливості громади для молоді
Кількість осіб, які
ВОКМтаС
Місцевий
долучились до
Корюківської
бюджет, інші
розробки
міської ради,
джерела
КМЦ «КУБ»,
фінансування
Корюківська МР

10

10

10

10

Існує
безкоштовна
гурткова робота в
закладах освіти

Залучено дівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
культурних,
просвітницьких,
інтелектуальних
форм дозвілля
Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
культурних,
просвітницьких,
інтелектуальних
форм дозвілля

Кількість заходів,осіб ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

2.1.3. Забезпечити організаціюта Кількість осіб (ут.ч. ВОКМтаС
проведення молодіжних заходів з жінок), які відвідали Корюківської
нагоди святкування Дня молоді, захід
міської ради,
Дня студента, Дня Конституції,
КМЦ «КУБ»,
Дня Незалежності Новорічних
Корюківська МР
свят та інших.

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

50

50

50

50

2.1.4. Впроваджувати нові міські
конкурси, фестивалі та інші
заходи, що ініційовані творчою
молоддю та молодіжними
громадськими організаціями

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

50

50

50

50

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

100

100

100

100

Кількість команд,
ВОКМтаС
кількість дівчат та
Корюківської
хлопців, які прийняли міської ради,
участь
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

2.1.5. Проведення фестивалю
Кількість
талантів молоді Корюківської ТГ індивідуальних та
колективних
виступів, кількість
дівчат та хлопців, які
прийняли участь

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
культурних,
просвітницьких,
інтелектуальних
форм дозвілля
Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
культурних,
просвітницьких,
інтелектуальних
форм дозвілля

2.1.6. Проведення екскурсій по
Чернігівщині

Кількість екскурсій, ВОКМтаС
кількість дівчат та
Корюківської
хлопців, які прийняли міської ради,
відвідали
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
просвітницької
діяльності

2.1.7. Проведення молодіжних
квестів

Кількість команд,та ВОКМтаС
хлопців, які прийняли Корюківської
участь
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
культурних,
просвітницьких
інтелектуальних
форм дозвілля

2.1.8. Проведення фестивалю
науки

Кількість команд,та ВОКМтаС
хлопців, які прийняли Корюківської
участь
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

70

70

70

70

Кількість осіб, які
відвідують простори,
кількістьпроведених
заходівна базі
просторів

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

100

100

120

150

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
просвітницьких,
інтелектуальних
форм дозвілля
Забезпечено
функціонування
молодіжних
просторів
відповідно до
потреб дівчат та
хлопців

401

401

421

451

2.2.Облаштуванн 2.2.1. Сприяння розвитку мережі
молодіжних центрів культурного
ясучасної
відпочинку таестетичного
молодіжної
інфраструктурив виховання
громаді

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Всього:

Ш. Економічна конкурентоздатність молоді, інтеграція молоді на ринок праці, розвиток неформальної освіти
3.1.Розвиток
навичок, що
сприятимуть
соціальній та
професійній
компетенції
молоді,
формуванню
мотивації до
навчання
впродовж життя

3.1.1. Проведення тренінгів з
Кількість заходів,
лідерства, ораторськогомистецтва кількість дівчат та
та засобів переконання для
хлопців на заходах
хлопців тадівчат, молодих жінок
та чоловіків

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Покращено
навички молодів
ораторському
мистецтві

3.2. Створення
умов та
здійснення
заходів,
спрямованих на
працевлаштува
ння молоді

3.1.2. Проведення тренінгів,
Кількість заходів,
лекцій, вебінарів, форумів,
кількість хлопців та
спрямованих на розвиток
дівчат, які беруть
неформальної освіти та
участь у заходах,
організацію навчання молоді поза кількість
системою освіти; організація
проведених навчань
навчань on-line різної
on-line
спрямованості

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

5

5

5

5

Молодь освоює
нові знання та
навички поза
системоюосвіти

3.1.3. Проведення інформаційно- Кількість заходів,
просвітницьких заходів з
кількість хлопців та
виховання толерантного
дівчат, які беруть
ставлення та поваги до
участь у заходах
різноманіття для хлопців та дівчат

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

5

5

5

5

Формування у
молоді поваги до
різноманіття та
недискримінацій
ного ставлення
до вразливих
груп

3.1.4. Проведення тренінгів з
проектного менеджменту,
самоорганізації та реалізації
громадських ініціатив

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

3.1.5. Проведення заходів,
спрямованих на виховання
лідерських якостей у
представників молодіжного
середовища
3.1.5. Сприяння створенню
Кількість центрів
наукових центрів при молодіжних
просторах

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР
ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Молоддю
розроблено та
впроваджено
молодіжні
проекти та
ініціативи
Покращено
лідерські навички
у представників
молодіжного
середовища
Молодьвідвідує
наукові центри

3.2.1. Проведення заходів з
Кількість заходів,
питань підприємництва –
кількість хлопців та
тренінги,зустрічі з підприємцями, дівчат, які беруть
інформування про різні види
участь у заходах
підприємництва для молоді

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Кількість заходів,
кількість хлопців та
дівчат, які беруть
участь у заходах

Молодь знає про
актуальні
можливості зі
створення
власної бізнессправи

3.2.2. Сприяти тимчасовій
зайнятості студентів та
працевлаштуванню випускників
вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації через центр
зайнятості на міську раду.

Кількість працюючої ВОКМтаС
молоді
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Молодь набирає
досвід роботи

3.2.3. Сприяти організації та
діяльності учнівських,
студентських трудових загонів,
виробничих бригад, учнівських
трудових об'єднань.

Кількість створених ВОКМтаС
ініціативних груп
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

3.2.4 Організувати оплачувані
Кількість працюючої ВОКМтаС
громадські роботи дляучнівської молоді
Корюківської
та студентської молоді у вільний
міської ради,
від навчання час
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР
3.2.5 Проведення конкурсубізнес- Кількість учасників ВОКМтаС
планів серед молоді.
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

1

1

1

1

Молодь збирає
кошти на власні
ініціативи,
реалізовуєтовари
власного
виробництва
Молодь набирає
досвідроботи

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

20

20

Готові та
реалізовані бізнес
ідеї длявласного
бізнесу

3.2.6 Впровадити практику
Кількість учасників
проведення конкурсівпрофесійної
майстерності середучнівської,
студентської та робітничої
молоді.

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

20

20

Пошук
талановитоїмолоді

64

64

84

84

1

1

1

1

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Всього:
4.1. Підвищити 4.1.1. Проведення заходів,
спрямованих на розширення
рівень
знань з безпеки життєдіяльності
залучення
молоді до
здорового
способу життя

IV. Пропаганда здорового способу життя
Кількість
ВОКМтаС
Місцевий
чоловіків/жінок, що Корюківської
бюджет, інші
охоплено заходами міської ради,
джерела
КМЦ «КУБ»,
фінансування
Корюківська МР

Молодь освоює
нові знання

4.1.2. Проведення освітньоКількість проведених
виховних акції до Всесвітніх днів заходів
боротьби з тютюнопалінням,
зловживанням наркотиками та їх
незаконним обігом, боротьби зі
СНІДом «Нове покоління без
наркотиків та СНІДу» на масових
святкуваннях

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
спортивних
заходів, змагань,
освітньовиховних акцій

4.1.3. Проведення спортивних
Кількість проведених
заходів, змагань та акцій для
заходів
популяризації здорового способу
життя.

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
спортивних
заходів, змагань
та акцій

21

21

21

21

10

10

10

Молодь освоює
нові знання

Всього:
5.1.Прививання 5.1.1. Проведення заходів,
в молоді доброго спрямованих на популяризацію
серед молоді екологічного
ставлення до
сортування сміття
тварин та їх
ролі в
суспільстві
5.1.2. Проведення освітньовиховних акцій до тижня захисту
тварин

5.1.3. Проведення заходів,
присвячених тваринам та
бережливому ставленню до них
Всього:

Секретар міської ради

V. Пропаганда захисту тварин та екологічної свідомості
Кількість проведених ВОКМтаС
Місцевий
10
заходів
Корюківської
бюджет, інші
міської ради,
джерела
КМЦ «КУБ»,
фінансування
Корюківська МР
Кількість
чоловіків/жінок, що
охоплено акцією

ВОКМтаС
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
освітньовиховних акцій

Кількість проведених ВОКМтаС
заходів
Корюківської
міської ради,
КМЦ «КУБ»,
Корюківська МР

Місцевий
бюджет, інші
джерела
фінансування

10

10

10

10

Залученодівчат
та хлопців, жінок
та чоловіків до
заходів

30

30

30

30

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 6-8/VIII

Про затвердження Програми з підвищення
ефективності управління активами
Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 27.08.2021 року № 367 «Про Програму з підвищення ефективності
управління активами Корюківської міської територіальної громади на 20212023 роки», з метою здійснення заходів раціонального та ефективного
управління майном комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади, 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. Затвердити Програму з підвищення ефективності управління активами
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 6-8/VІІІ

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

м. Корюківка
2021 рік
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Паспорт Програми
1
2

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документу
органу виконавчої влади на
основі яких розроблена
Програма

3

Розробник програми

4
5

Співрозробник Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

6
7
8

Термін реалізації Програми
Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього

Корюківська міська рада
Бюджетного, Цивільного та
Господарського кодексів України,
законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», «Про оренду
державного та комунального майна»,
«Про приватизацію державного і
комунального майна», інших законів
України
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Корюківська міська рада
2021 - 2023 роки
Фінансування здійснюється за рахунок
коштів місцевого бюджету та інших,
не заборонених чинним
законодавством джерел, виходячи з
можливостей доходної частини
бюджету.

1. Загальна інформація – ціль, мета та очікувані результати Програми
1.1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма з підвищення ефективності управління активами Корюківської
міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки (далі - Програма)
розроблена відповідно до Бюджетного, Цивільного та Господарського кодексів
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду
державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і
комунального майна», інших законів України.
Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з
управління комунальним майном Корюківської міської територіальної громади
на період з 2021 по 2023 роки та порядок їх фінансування.
Відносини, що виникають у процесі реалізації завдань Програми, які не
регламентовані Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України у
відповідних сферах.
1.2. Мета Програми та очікувані результати
Метою Програми є раціональне та ефективне управління майном
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади для
задоволення потреб жителів та інших осіб, які на законних підставах
перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Корюківської
міської територіальної громади, покращення ефективності управління майном
територіальної громади та прогнозованого, стабільного наповнення дохідної
частини бюджету територіальної громади.
Майнові операції, які здійснюються з об’єктами комунальної власності,
не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування,
зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови
надання послуг населенню.
Виконання Програми забезпечить:
- раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване
управління майном ТГ;
- покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної
власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості;
- надходження додаткових коштів до бюджету ТГ;
- прийняття майна у комунальну власність ТГ.
1.3. Основні напрямки Програми та заходи щодо їх виконання
Здійснюючи управління об’єктами комунального майна Корюківської
міської територіальної громади Корюківська міська рада в порядку і межах,
визначених чинним законодавством:
- приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
підприємств, установ і організацій, затверджує статути (положення)
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підприємств, установ, організацій, здійснює заходи щодо дотримання вимог
чинного законодавства у сфері господарського управління та розпорядження;
- призначає на посади та звільняє з посад керівників комунальних
підприємств, установ, організацій (закладів);
- визначає орган, уповноважений здійснювати оперативне управління
об’єктами спільної власності, визначає їх повноваження та передає до сфери їх
управління відповідні об’єкти комунальної власності;
- приймає рішення щодо передачі об’єктів з комунальної власності у
державну, надає згоду на прийняття з державної у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади;
- приймає рішення про передачу об’єктів комунальної власності у
власність та на умовах оренди або користування юридичним та фізичним
особам;
- вирішує питання відчуження майна, визначає умови використання та
фінансування об’єктів комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади;
- оформлення права власності, інвентаризації об’єктів, що прийнятті,
придбанні, обліковуються, відчужуються, а також з метою постановки на облік
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини, виготовлення
технічної документації на об’єкти нерухомого майна тощо;
- оплата послуг нотаріусів, державних реєстраторів, сплата обов’язкових
платежів при вчиненні дій з майнових питань та інші обов’язкові платежі для
вчинення реєстраційних дій, отримання встановленої законом документації,
оформлення правовстановлюючих фактів та/або правочинів із відповідним
майном;
- інші витрати, які виникнуть у зв’язку із реалізацією цієї Програми.
Виконавчий комітет міської ради та інші виконавчі органи, утворені
Корюківської міською радою, приймають рішення щодо управління
комунальним майном Корюківської міської територіальної громади в порядку
та межах, визначених міською радою та чинним законодавством.
З метою забезпечення своєчасного фінансування заходів Програми
уповноважені особи Корюківської міської ради за підсумками планової
інвентаризації повідомляють виконавчий комітет міської ради та постійну
комісію з питань бюджету про хід виконання Програми та вносить пропозиції
щодо здійснення заходів із фінансування видатків на виконання усіх етапів
Програми згідно із затвердженими строками виконання.
1.4. Фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету шляхом затвердження Корюківської міською радою
бюджетних призначень та інших джерел не заборонених чинним
законодавством виходячи з можливостей доходної частини бюджету.
Обсяги фінансування визначаються Корюківською міською радою в
залежності від реальних можливостей міського бюджету при його затвердженні
на відповідні роки.
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Фінансування заходів Програми здійснювати за такими напрямками:
- проведення інформаційної діяльності, в тому числі розміщення
оголошень в засобах масової інформації, з питань відчуження, придбання,
набуття права власності, розшуку, втрати, оренди майна, конкурсу експертів,
публікації щодо безхазяйного майна;
- проведення (за потребою або за відповідним дорученням при умові
виділення коштів) технічних оглядів, реєстрації та перереєстрації, експертизи,
експертної оцінки, рецензування, оформлення права власності, інвентаризації
об’єктів, що прийнятті, придбанні, обліковуються, відчужуються, а також з
метою постановки на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої
спадщини, виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна
тощо;
- оплата послуг нотаріусів, державних реєстраторів, сплата обов’язкових
платежів при вчиненні дій з майнових питань та інші обов’язкові платежі для
вчинення реєстраційних дій, отримання встановленої законом документації,
оформлення правовстановлюючих фактів та/або правочинів із відповідним
майном;
- інші витрати, які виникнуть у зв’язку із реалізацією цієї Програми.
З метою забезпечення своєчасного фінансування Програми, міська рада
не менше 1-го разу на квартал повідомляє виконавчий комітет ради та постійну
комісію з питань бюджету про хід виконання Програми та вносить пропозиції
щодо здійснення заходів із фінансування видатків на виконання усіх етапів
Програми згідно із затвердженими строками виконання.
2.

Загальна інформація про активи громади

2.1.Структура майна. Основні засоби, відмінні від земельних ділянок

К-ть
об’єк
тів,
од.

Загальна
балансова
вартість/
експертна
грошова
оцінка, грн.

%
об’єктів, Загальна
грошова площа,
вартість
м.кв.
яких
визначена

%
об’єктів,
що
потребу
ють
капіталь
ного
ремонту
або
реконстр
укції

%
об’єктів,
що не
підляга
ють
відновле
нню та
мають
бути
списані

№
з/п

Найменування

1

Сквери, газони,
берегоукріплення

226

143402,00

100

1811000

0

0

2

Будівлі, споруди

874

139738361,40

98

86866,42

13

3

3

Мережі, дороги

442

91244991,25

100

510942,78

7

0

4 Машини та обладнання 2055

41927690,24

100

-

4

5

36419094,8

100

-

20

4

5

Транспортні засоби

193

6

6

Інші основні засоби
Всього:

342

4354533,73

4132 313 828 073,42

100

-

1

15

2 408 809,20

45

27

За перше півріччя 2021 року, відбулася зміна кількості та вартості
об’єктів внаслідок:
- придбання обладнання, інвентарю, комп’ютерної техніки, транспортних
засобів та іншого майна на суму 8 287 738,20 грн.;
- проведення індексації, реконструкції на суму 0,00 грн.;
- зарахування на баланс об’єктів майна на суму 18 288 897,20 грн.;
- списання майна шляхом ліквідації на суму 415 745,18 грн.;
- списання майна шляхом продажу на суму 519 948,00 грн.;
- приватизації майна на суму 91 708,24 грн.;
- безкоштовної передачі у власність громадян на суму 0,00 грн.;
- передано в оперативне управління/господарське відання підприємству
3 531 473,68 грн.;
- введено основні засоби в експлуатацію на суму 300 000,00 грн.;
- отримано в рамках програми DOBRE планшети 2 штуки на суму
14 592,00 грн.
В комунальній власності Корюківської міської територіальної громади
перебувають:
- 6 дошкільні заклади освіти;
- 11 заклади шкільної освіти, у тому числі:
- 7 шкіл І-ІІІ ступеню,
- 2 школи І-ІІ ступеню,
- 1 школа І ступеню,
- 1 гімназія;
- 3 заклади позашкільної освіти, у тому числі:
- Корюківський центр дитячої та юнацької творчості Корюківської
міської ради Чернігівської області,
- Корюківська дитячо-юнацька спортивна школа Корюківської
міської ради Чернігівської області,
- Корюківська школа мистецтв ім. О.С.Корнієвського Корюківської
міської ради Чернігівської області;
- 1 публічна бібліотека,
- 20 установ клубного типу,
- Корюківський історичний музей Корюківської міської ради,
- 2 заклади охорони здоров’я, у тому числі:
- Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна
районна лікарня» Корюківської міської ради,
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини Корюківської
міської ради» в тому числі: 12 фельдшерських пунктів, 6 пунктів здоров’я, 4
амбулаторії;
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- інші комунальні бюджетні установи, у тому числі:
- Фінансовий відділ Корюківської міської ради,
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради,
- Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради,
- Корюківській міський молодіжний центр «КУБ»;
- одержувачі бюджетних коштів:
- «Трудовий архів» Корюківської міської ради:
- 6 комунальних підприємств, у тому числі:
- Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради,
- Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради,
- Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради,
- Корюківська житлово-експлуатаційна контора,
- Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство
«Корюківкаліс»,
- Комунальне підприємство «РАМПА» Корюківської міської ради.
Кількість об’єктів рухомого майна - 2634, загальною вартістю
88 744 771,00 гривень, що використовуються:
- органами влади (289 об’єктів вартістю 11 373 276,00 грн.);
- для цілей освіти (801 об’єкт вартістю 10 049 218,00 грн.);
- культури (189 об’єктів вартістю 2 044 825,00 грн.);
- охорони здоров’я (440 об’єктів вартістю 21 344 785,04 грн.);
- комунальними підприємствами (557 об’єктів вартістю 30 251 737,57
грн);
- комунальні організації (164 об’єкти вартістю 860 611,00 грн.).
Кількість об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок 1540 одиниць (сквери - 226, газони - 0, берегоукріплення - 0, будівлі і споруди 872, мережі - 109, дороги - 333, інше - 1) загальною вартістю 231 876 112,90
гривень.
Будівлі та споруди площею 93 219,97 кв.м. та загальною вартістю
105 978 306,80 гривень, використовуються:
- органами влади (31 об’єктів площею 2493,25 кв.м. та вартістю
4 969 505,28 грн.);
- для цілей освіти (148 об’єктів площею 46153 кв.м. та вартістю 42 089
544,00 грн.);
- культури (27 об’єктів площею 11684 кв.м. та вартістю 7 636 443,00 грн.);
- охорони здоров’я (67 об’єктів площею 15 953,08 кв.м. та вартістю
29 371 097,99 грн.);
- комунальними підприємствами (89 об’єктів площею 8261,7 кв.м. та
вартістю 16 337 584,82);
- комунальні організації (5 об’єктів площею 614,34 кв.м. та вартістю
671 477,51 грн.);
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- передані в оренду (93 об’єкти площею 10 975,13 кв.м. та вартістю
42 763 123,29 грн.).
2.2.

Структура майна. Земля

Загальна характеристика земельних ділянок,
розташованих на території ТГ:
1
1.1
1.2
1.3
2
Код за
КВЦП
З

2
2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

3.3

3.4
4

Загальна площа земель у межах ТГ, з них:

Кількісне та відсоткове
визначення

39261,4 га
33,45 %
Земель комунальної власності
36278,4 га
30,90 %
Земель приватної власності
41850,6 га
35,65 %
Земель державної власності
Характеристика земельних ділянок, право власності на які належить територіальній
громаді
З них здано у
З них здано у
інше
оренду
користуванн
Категорія земель
га
%
я
га
%
га
%

Сільськогосподарськог
о призначення
для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
для ведення особистого
селянського
господарства
Для ведення
фермерського
господарства
Землі житлової та
громадської забудови
Для будівництва і
обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель і
споруд
Для будівництва та
обслуговування будівель
органів державної влади
та місцевого
самоврядування
Для будівництва та
обслуговування закладів
торгівлі
Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської
забудови
Землі рекреаційного

5 713,217 14,55%

5 713,217 14,55%

-

-

5100,256
0

12,99%

5100,256
12,99%
0

-

-

22,7357

0,06%

22,7357

0,06%

-

-

590,2251

1,5%

590,2251

1,5%

-

-

6,3331

0,0162

6,3331

0,0162

-

-

3,8474

0,01%

3,8474

0,01%

-

-

0,0794

< 0,01%

0,0794

< 0,01%

-

-

2,2771

< 0,01%

2,2771

< 0,01%

-

-

0,1292

< 0,01%

0,1292

< 0,01%

-

-

3,5122

0,0088

3,5122

0,0088

-

-
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4.1

4.2
5
5.1

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

призначення
Для будівництва та
обслуговування об’єктів
рекреаційного
призначення
Для будівництва та
обслуговування об’єктів
фізичної культури та
спорту
Землі водного фонду
Для рибогосподарських
потреб
Землі промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та
іншого призначення
Для розміщення та
експлуатації об'єктів і
споруд телекомунікацій
Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
будівельних організацій
та підприємств
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)
Для розміщення,
будівництва,
експлуатації та
обслуговування будівель
і споруд об'єктів
передачі електричної та
теплової енергії

%

%

0,3005

< 0,01%

0,3005

< 0,01%

-

-

3,2117

< 0,01%

3,2117

< 0,01%

-

-

1,9905

0,005%

1,9905

0,005%

-

-

1,9905

< 0,01%

1,9905

< 0,01%

-

-

24,7849

0,0631
%

24,7849

0,0631
%

-

-

0,4842

< 0,01%

0,4842

< 0,01%

-

-

16,8021

< 0,01%

16,8021

< 0,01%

-

-

3,6392

< 0,01%

3,6392

< 0,01%

-

-

0,0469

< 0,01%

0,0469

< 0,01%

-

-

3,8125

< 0,01%

3,8125

< 0,01%

-

-
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Земельні ділянки комунальної форми власності площею 39261,40 га
використовуються:
- органами влади (2 об’єкти площею 0,5184 га),
- для цілей освіти та культури (20 об’єктів площею 22,2819 га),
- охорони здоров’я (2 об’єкти площею 2,3668 га)
- комунальними підприємствами (15 об’єктів площею 8,1320 га);
- передані в оренду (площею 5940,4361 га )
- передані в постійне користування (37 об’єктів площею 32,7807 га).
З метою вдосконалення ефективності використання ресурсів громади,
передбачено до завершення терміну дії цієї Програми здійснити реєстрацію
земель під усіма об’єктами комунальної власності у строк до 2024 року.
Заходи будуть реалізовані у наступній послідовності:
№
з/п

Етап 1

1
Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Центральна, 7, с. Буда
2

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Молодіжна, 22,
с. Домашлин

3
Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Гагаріна, 29А, с. Забарівка
4

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Центральна, 33-1,
с. Білошицька Слобода

5
Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Гагаріна, 2, с. Прибинь
6

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Шевченка, 6,
с. Рейментарівка

7

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Зелена, 37, с. Рибинськ

Відповідальний
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального

Строк
виконання
2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

11

8

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Білого генерала, 54,
с. Сядрине

9

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Хмельницького Б., 56Б,
с. Тютюнниця

10
Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Довженка, 9а, с. Хотіївка
11

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Перемоги, 25а,
с. Охрамієвичі

12

Оформлення земельної ділянки під об’єктами
нерухомого майна (приміщення старостату),
розташованими по вул. Центральна, 15,
с. Перелюб

3.

майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна
Начальник
відділу земельних
ресурсів та
комунального
майна

2021

2023

2023

2023

2023

Заходи з оформлення прав власності на нерухоме майно
територіальної громади, відмінне від земельних ділянок

3.1.
Внесення до Державного реєстру інформації про право
власності територіальної громади на нерухоме майно, право на яке
зареєстроване до 01.01.2013 року
На дату розроблення програми частина об’єктів комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, право власності на яке виникло
до 01 січня 2013 року, не зареєстровано у Державному реєстрі прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (далі – Державний реєстр).
З метою захисту права власності Корюківської міської територіальної
громади на об’єкти комунального майна, створення належних організаційних
умов для забезпечення його ефективного використання доцільним є внесення
даних про таке майно до Державного реєстру незалежно від необхідності
вчинення будь-яких дій з цим майном.
Завдання вважається виконаним після отримання уповноваженою особою
ОМС ТГ витягів з Державного реєстру прав на усі об’єкти нерухомого майна,
відмінного від земельних ділянок, право власності територіальної громади на
яке було зареєстроване до 01.01.2013 р.
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З метою забезпечення виконання п. 3.1. цієї Програми, затвердити
наступні заходи:
№
з/п
1

Найменування
заходу
Виявлення об’єктів

2

Виявлення
правовстановлюючих
документів або їх
дублікатів та
формування пакетів
документів відповідно до
вимог законодавства
Звернення до
державного реєстратора

3

4

Вирішення питання
щодо оптимальних
шляхів використання
прийнятого у
комунальну власність
комунального майна

Відповідальні особи
Міський голова та його
заступники, секретар
ради, державні
реєстратори міської
ради, старости
Міський голова та його
заступники, начальник
юридичного відділу,
старости

Міський голова,
посадові особи, що
діють за довіреністю

Строк
виконання
01 07.2021 01.12 2023
року

Очікуваний
результат
виявлені об’єкти,
що не
зареєстровані у
реєстрі

01 07.2021 01.12 2023
року

Перелік передано

протягом 10
робочих днів
з моменту
підготовки
документів
Виконавчий комітет,
Після
профільні комісії, сесія прийняття
міської ради
майна у
комунальну
власність

передано
державному
реєстратору
питання щодо
оптимальних
шляхів
використання
вирішено

Реєстрація прав на нерухоме майно територіальної громади, право
власності на які зареєстроване до 01.01.2013 року, якщо
правовстановлюючий документ втрачено
Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на
земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію
яких проведено до 01.01.2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на
момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням
правовстановлюючих документів використовуються відомості з Державного
земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є
архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій
інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали
підприємства бюро технічної інвентаризації).
У разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого
чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме
майно подається також відповідна копія.
Державна реєстрація прав у цьому випадку проводиться виключно за
умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих
речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі
чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях
інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких
3.2.
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здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов’язковим
зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження
чи зіпсування відповідного документа.
З метою забезпечення виконання п. 3.2. цієї Програми, затвердити
наступні заходи:
№
з\п
1

Найменування заходу

2

Виявлення
правовстановлюючих
документів або їх
дублікатів та формування
пакетів документів
відповідно до вимог
законодавства
В разі відсутності
правовстановлюючих
документів направлення
запитів до БТІ

3

Виявлення об’єктів

4

Звернення до державного
реєстратора

5

Вирішення питання щодо
оптимальних шляхів
використання прийнятого
у комунальну власність
комунального майна

Відповідальні
особи
Заступники
міського
голови,
старости
Юридичний
відділ

Строк
виконання
2021-2023

Очікуваний
результат
виявлені об’єкти, що не
зареєстровані у реєстрі

2021-2023

Перевірено
наявність
правовстановлюючих
документів

Міський
голова,
заступники
міського
голови
Міській
голова,
довірені особи
Міська рада

2021-2023

Отримано дублікати
правовстановлюючих
документів

2021-2023

Передано державному
реєстратору

2021-2023

Питання щодо
оптимальних шляхів
використання вирішено

3.3. Реєстрація прав на майно, яке знаходиться на обліку ради, її
виконавчих органів чи комунальних підприємств, установ, закладів чи
організацій, які утворені за рішенням ради, але право власності на які не
було зареєстроване до 01.01.2013 року
За результатами попереднього аналізу частина об’єктів комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, які обліковується на
балансі міської рали проте не зареєстровані у Державному реєстрі.
З метою захисту права комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади на об’єкти комунального майна, створення належних
організаційних умов для забезпечення його ефективного використання
доцільним є внесення даних про таке майно до Державного реєстру.
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З метою забезпечення виконання п. 3.3. цієї Програми, затвердити наступні
заходи:
№
з\п

Найменування заходу

Відповідальні
особи

Строк
виконання

Очікуваний
результат

1

Виявлення об’єктів

Заступники
міського голови,
старости

2021-2023

2

Перевірка наявності акту
прийому-передачі
(передавальний акт, опис,
тощо), яким підтверджено
факт передачі конкретного
об’єкта нерухомості
територіальній громаді
В разі відсутності
правовстановлюючих
документів направлення
запитів до БТІ
Виділення коштів у бюджеті
на виготовлення
правовстановлюючих
документів та технічної
документації на нерухоме
майно
Замовлення витягу із Єдиного
реєстру об’єктів державної
власності про підтвердження
реєстрації права державної
власності - у разі передачі з
державної в комунальну
власність / відсутності
реєстрації державної власності
Прийняття рішення органу
місцевого самоврядування про
затвердження переліку
об’єктів комунальної
власності
Звернення до державного
реєстратора

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності,
старости

2021-2023

Виявлені об’єкти,
що не
зареєстровані у
реєстрі
Перевірено
наявність
правовстановлююч
их
документів

Міський голова,
заступники
міського голови

2021-2023

Отримано
дублікати

Вирішення питання щодо
оптимальних шляхів
використання прийнятого у
комунальну власність
комунального майна

Міська рада

3

4

5

6

7

8

Виконавчий
комітет ради,
бюджетна комісія
міська ради

До
затвердження
рішення про
бюджет міської
ради на
відповідний рік
Юридичний відділ
2021-2023

Виділення коштів

Витяг з ЄДР

Міська рада

За підсумками
щорічної
інвентаризації

Рішення міської
ради

Міський голова,
довірені особи

протягом 10
днів з моменту
підготовки
документів
2021-2023

Передано
державному
реєстратору
Рішення про
оптимальні шляхи
використання
вирішено
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3.4. Щодо виявлення, оформлення прав та постановки на облік
уповноважених органів (підприємств) територіальної громади вулиць і
доріг населених пунктів
За результатами попереднього аналізу вулиць та доріг Корюківської
міської територіальної громади на території населених пунктів громади не
обліковується у повному обсязі, що ускладнює можливість ефективного
планування та використання майна і фінансових ресурсів територіальної
громади та утримання території ТГ на належному рівні.
Станом на 01.01.2021 року виявлено 359 об’єктів доріг і наведено у
додатку до Програми.
Враховуючи, що організація будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та їх
облаштування об'єктами сервісу є компетенцією Корюківської міської ради в
інтересах та з метою створення належних організаційних умов для належного
утримання доріг в межах населених пунктів територіальної громади доцільним
є взяття на балансовий облік доріг Корюківської міської територіальної
громади.
З метою забезпечення виконання п. 3.4. цієї Програми, затвердити
наступні заходи:
№
з\п
1

Найменування заходу

Відповідальні особи

Виявлення об’єктів

Старости, заступники
міського голови

2

Виконавчий комітет
міської ради

2021-2023

5

Схвалити рішення

Комісія з виявлення та
взяття на облік
безхазяйного
нерухомого майна
Заступник міського
голови з питань
діяльності виконавчих
органів ради, відділ
земельних ресурсів та
комунального майна,
юридичний відділ, відділ
бухгалтерського обліку
Міська рада

2021-2023

4

Постійно діюча комісія з
виявлення, обстеження та
взяття на облік
безхазяйного нерухомого
майна на території
населених пунктів
Корюківської міської
територіальної громади
Скласти акт про виявлення
безхазяйної дороги, який
затвердити рішенням
відповідної ради
Розробити проект рішення

3

Строк
виконання
2021-2023

Очікуваний
результат
виявлені
об’єкти, що не
обліковуються
на балансі
міської ради
Рішення про
створення
комісії

2021-2023

акт про
виявлення
безхазяйної
дороги
Проект рішення
про прийняття у
комунальну
власність
безхазяйних
доріг

згідно
вимог

Рішення про
прийняття у
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Регламенту
ради

6

7

8

9

10

11

Направити відповідні
запити до компетентних
органів для встановлення
балансоутримувача
виявленої дороги (на
власний розсуд ОМС
залежно від ситуації) та
отримати відповіді,
відповідно до яких може
бути встановлений або не
встановлений власник
дороги
Звернення до державного
реєстратора для взяття
дороги на облік як
безхазяйної

Розмістити оголошення у
друкованих засобах масової
інформації (оголошення з
пропозицією власника
вказаного майна заявити
про своє право власності та
надати відповідні
документи до міської ради)
Підготовка та подання від
імені міської ради до
місцевого суду позовної
заяви про прийняття
безхазяйного нерухомого
майна у комунальну
власність територіальної
громади
Судовий розгляд позовної
заяви міської ради про
прийняття безхазяйного
нерухомого майна у
комунальну власність
територіальної громади та
ухвалення рішення у справі
Підготовка та внесення на
розгляд чергового засідання
міської ради проекту
рішення про прийняття у
комунальну власність

протягом
10 днів
після
схвалення
рішення

комунальну
власність
безхазяйних
доріг
Отримано
відповіді за
результатом
яких
встановлено
власника або є
підстава
розпочати
процедуру
визнання доріг
безхазяйним
майном
Передано
державному
реєстратору для
державної
реєстрації
повідомлення
про взяття на
облік

Міська рада,
комісія з виявлення та
взяття на облік
безхазяйного
нерухомого майна

протягом
10 днів з
моменту
підготовки
документів

Міська рада, комісія з
виявлення та взяття на
облік безхазяйного
нерухомого майна

протягом 10
днів після
Оголошення
відповіді
розміщено у ЗМІ
державного
згідно з
реєстратора вимогами закону

Міська рада, юридичний
відділ

2021-2023

Позовну заяву
підготовлено та
подано

Місцевий суд

відповідно
до
Цивільного
процесуаль
ного
кодексу
України
згідно
Регламенту
ради

Справу
розглянуто,
рішення
ухвалено

Підготовка – юридичний
відділ, відділ земельних
ресурсів та
комунального майна,
відділ бухгалтерського

Проект рішення
підготовлено та
внесено на
розгляд ради
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територіальної громади
майна
12

13

14

15

Попередній розгляд та
погодження проекту
рішення про прийняття у
комунальну власність
територіальної громади
майна профільною
постійною комісією міської
ради
Розгляд проекту рішення
про прийняття у
комунальну власність
територіальної громади
майна на пленарному
засіданні міської ради
Постановка на баланс
міської ради (чи іншого
балансоутримувача)
прийнятого у комунальну
власність територіальної
громади майна
Вирішення питання щодо
оптимальних шляхів
використання прийнятого у
комунальну власність
комунального майна

обліку
Внесення – міський
голова
Постійно діюча комісія з
питань власності,
бюджету, соціальноекономічного та
культурного розвитку

згідно
Регламенту
ради

Проект рішення
попередньо
розглянуто та
погоджено

Міська рада

згідно
Регламенту
ради

Рішення
прийнято

Відділ бухгалтерського
обліку та звітності
міської ради чи іншого
балансоутримувача
майна

Поточний
місяць в
якому
надано
копію
рішення
міської
ради
у розумний
строк

Майно
поставлено на
баланс

Постійно діюча комісія з
питань власності,
бюджету, соціальноекономічного та
культурного розвитку

Питання щодо
оптимальних
шляхів
використання
вирішено

Заходи щодо передачі у оренду нерухомого майна
Корюківської міської територіальної громади,
відмінного від земельної ділянки
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код
22080400) у 2020 році склали 817 800,44 гривень.
Кількість чинних договорів оренди - 95 на загальну площу 10 239,63
кв.м., з них з розміром орендної плати 1 гривня - 30 на загальну площу 3 765,91
кв.м..
Перелік об’єктів комунального майна, що передані в оренду наведено у
додатку до Програми.
Кількість будівель та споруд, що можуть бути передані в оренду - 8 на
загальну площу 1601,60 кв.м. з них:
- право власності зареєстроване на 7 об’єктів;
- технічний паспорт наявний на 8 об’єктів;
- проведена оцінка 0 об’єктів.
3.5.
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Перелік об’єктів комунального майна, що можуть бути передані в оренду
Адреса об’єкта

Площа,
кв.м.)

Цільове
призначення

Балансоутриму
вач

Тип
приміщення

м.Корюківка,
вул.Вокзальна,
24
м.Корюківка,
вул.Шевченка,
83а

604,9

Адміністративноофісне
приміщення
Магазин, офіс

Корюківська
міська рада

м.Корюківка,
вул.Костюк Г.,
20а

79,64

Адміністративноофісне
приміщення

Корюківська
міська рада

с.Наумівка,
вул.Шевченка,
66Г

107,6

Магазин, офіс

Корюківська
міська рада

с.Олександрівка,
вул. Зарічна, 31

186,75

Магазин, суб’єкт
з надання послуг
населенню

Корюківська
міська рада

м.Корюківка,
вул.Шевченка,
73

130,9

Адміністративноофісне
приміщення

406

Суб’єкт з
надання послуг
населенню

47,58

Магазин, офіс

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради
Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради
КП
«Благоустрій»
Корюківської
міської ради

Двоповерхова
нежитлова
будівля
Приміщення в
одноповерховій
нежитловій
будівлі
Приміщення на
другому
поверсі
двоповерхової
нежитлової
будівлі
Приміщення на
ІІ поверсі
двоповерхової
нежитлової
будівлі
Приміщення в
одноповерховій
нежитловій
будівлі
Приміщення на
ІІІ поверсі в
триповерховій
нежитловій
будівлі

м.Корюківка,
вул.Хмельницьк
ого Б., 4

м.Корюківка,
вул.Шевченка,
87

38,23

Корюківська
міська рада

Вартість
об’єкта
оцінки без
ПДВ, грн.

Одноповерхова
нежитлова
будівля

Приміщення в
одноповерховій
нежитловій
будівлі
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Перелік заходів щодо оренди майна, відмінного від земельної ділянки:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Назва заходу
Виготовлення технічної
документації
(проведення технічної
інвентаризації, виготовлення
технічних паспортів,
реєстрація права власності)
об’єктів нерухомого майна,
що можуть бути передані в
оренду
Реєстрація права власності,
замовлення, отримання або
впорядкування свідоцтв про
право власності на нерухоме
майно
Проведення поточного
(капітального) ремонту
об’єктів нерухомого майна,
що можуть бути передані в
оренду
Проведення конкурсного
відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення
незалежної оцінки,
замовлення незалежної
оцінки майна та
рецензування незалежної
оцінки майна
Поширення інформації про
об’єкти комунальної
власності, які пропонуються
для передачі в оренду
Проведення систематичного
аналізу ефективності
використання комунального
майна, переданого в оренду

Теплопостачання та охорона
об’єктів комунальної
власності, які тимчасово не
передані в оренду

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Щороку, за Виконавчий
потреби апарат
міської ради,
КП «РАМПА»

Орієнтовані обсяги
фінансових ресурсів,
необхідних для виконання
заходів, тис. грн.
2021
2022
2023
49,0
49,0
49,0

Щороку

Юридичний
відділ міської
ради

0

0

0

Щороку,
при
потребі

Виконавчий
апарат міської
ради

365,1

400,0

400,0

Щороку,
при
потребі

Виконавчий
апарат міської
ради

49,0

49,0

49,0

Щороку,
при
потребі

Виконавчий
апарат міської
ради

49,0

49,0

49,0

Відділ
земельних
ресурсів та
комунального
майна
виконавчого
апарату міської
ради
Щороку,
Виконавчий
при
апарат
потребі
міської ради

0,0

0,0

0,0

49,0

49,0

49,0

561,1

596,0

596,0

Щороку,
при
потребі

Усього:
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Заходи щодо вдосконалення роботи з безхазяйним майном та майном
відумерлої спадщини, розташованим на території
Корюківської міської територіальної громади
Безхазяйне майно. Загальний порядок набуття права власності на
безхазяйні речі визначений статтею 335 Цивільного кодексу України, згідно
якої безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.
Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну
реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого
самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної
нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової
інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної
нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном
відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у
комунальну власність. Крім цього, безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у
власність за набувальною давністю за деякими винятками.
Порядок здійснення роботи з безхазяйним нерухомим майном визначено
Положенням про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади (далі – Положення). Положення
затверджене рішенням виконавчого комітету від 13 травня 2020 року №153.
Станом на момент затвердження цієї Програми громадою виявлено 2
потенційних об’єкти безхазяйного нерухомого майна, з них розпочато
процедуру набуття у власність територіальної громади 2 в тому числі: на етапі
отримання відповідей на запити до органів державної реєстрації прав на
нерухоме майно - 2, проведення обстеження об’єкта - 2, постановки на облік
органом державної реєстрації прав на нерухоме майно як безхазяйного - 0,
розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації про взяття на
облік як безхазяйного - 0.
3.6.

З метою вдосконалення роботи з безхазяйним майном громада вирішила
здійснити наступні заходи:
№
з\п
1

2

Найменування заходу

Відповідальні особи

Проведення заходів з
виявлення на території
громади майна, яке не
перебуває на балансі
міської ради чи
комунальних
підприємств, установ,
закладів (потенційно
безхазяйне майно)
Формування переліку
виявленого потенційно
безхазяйного
нерухомого майна

Постійно діюча
комісія з виявлення,
обстеження та взяття
на облік безхазяйного
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Постійно діюча
комісія з виявлення,
обстеження та взяття
на облік безхазяйного
нерухомого майна на

Строк
виконання
Щороку

Очікуваний
результат
Виявлено
потенційно
безхазяйне майно

За
результатами
проведених
заходів

Сформований
Перелік
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4

6

7

8

9

території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Проведення
Постійно діюча
обстеження об’єктів
комісія з виявлення,
нерухомого майна та
обстеження та взяття
складення актів
на облік безхазяйного
обстеження
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Надсилання запитів до
Постійно діюча
Згідно
органів державної
комісія з виявлення,
сформованого
реєстрації нерухомого
обстеження та взяття
Переліку
майна щодо власників на облік безхазяйного
потенційно
нерухомого майна на
безхазяйного
території населених
нерухомого майна
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Отримання відповіді на
Постійно діюча
В строки
запити від органів
комісія з виявлення,
визначені
державної реєстрації
обстеження та взяття
чинним
нерухомого майна
на облік безхазяйного законодавством
щодо власників
нерухомого майна на
України
потенційно
території населених
безхазяйного
пунктів Корюківської
нерухомого майна
міської територіальної
громади
Підготовка та подання
Міська рада
Після
заяв міської ради до
(виконавчий комітет)
прийняття
органу державної
рішення
реєстрації прав на
виконавчим
нерухоме майно про
комітетом про
взяття на облік
взяття на облік
безхазяйного
нерухомого
нерухомого майна
майна як
безхазяйного
Взяття на облік
Міська рада, органом
Після
нерухомого майна як
державної реєстрації
прийняття
безхазяйного
прав на нерухоме
рішення
майно
міської ради
про взяття на
облік
нерухомого
майна, як
безхазяйного
Підготовка та
Постійно діюча
Після внесення
розміщення у
комісія з виявлення,
відомостей до
друкованих засобах
обстеження та взяття
державного

Обстеження
проведено, акти
обстеження
складено

Запити надіслано

Відповіді
отримано

Заяви
підготовлено та
подано

Майно взято на
облік як
безхазяйне

Оголошення
підготовлено та
розміщено
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масової інформації
оголошення про взяття
органом державної
реєстрації прав на
нерухоме майно майна
на облік як
безхазяйного

на облік безхазяйного
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади

10

Підготовка та подання
від імені міської ради
до місцевого суду
позовної заяви про
передачу безхазяйного
нерухомого майна у
власність
територіальної громади

11

Судовий розгляд
позовної заяви міської
ради про передачу
безхазяйного
нерухомого майна у
власність
територіальної громади
та ухвалення рішення у
справі
Подання до органу
державної реєстрації
прав на нерухоме
майно рішення суду,
що набрало законної
сили, для реєстрації
права власності на
майно як комунальної
власності Корюківської
міської територіальної
громади
Підготовка та внесення
на розгляд чергової
сесії ради проекту
рішення про прийняття
у комунальну власність
територіальної громади
майна

Постійно діюча
комісія з виявлення,
обстеження та взяття
на облік безхазяйного
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Місцевий суд
В строки
(відповідно до
визначені
Цивільного
чинним
процесуального
законодавством
кодексу України)
України

12

13

14

Попередній розгляд та
погодження проекту
рішення про прийняття
у комунальну власність
Корюківської міської
територіальної громади

реєстру
речових прав
та їх обтяжень
запису про
реєстрацію
нерухомого
майна як
безхазяйного
Після
підготовки
повного пакету
документів

Позовну заяву
підготовлено та
подано

Справу
розглянуто,
рішення ухвалено

Міська рада

в день
звернення

Реєстраційну дію
здійснено,
отримано витяг із
Державного
реєстру прав на
нерухоме майно
та їх обтяжень

Постійно діюча
комісія з виявлення,
обстеження та взяття
на облік безхазяйного
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Постійно діюча
комісія з питань
власності, бюджету,
соціальноекономічного та
культурного розвитку

згідно
Регламенту
ради

Проект рішення
підготовлено та
внесено на
розгляд ради

згідно
Регламенту
ради

Проект рішення
попередньо
розглянуто та
погоджено
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15

16

17

майна профільною
постійно діючою
комісією ради
Розгляд проекту
рішення про прийняття
у комунальну власність
Корюківської міської
територіальної громади
майна на пленарному
засіданні ради
Постановка на баланс
органу місцевого
самоврядування (чи
іншого
балансоутримувача)
прийнятого у
комунальну власність
територіальної громади
майна
Вирішення питання
щодо оптимальних
шляхів використання
прийнятого у
комунальну власність
комунального майна

Міська рада

згідно
Регламенту
ради

Рішення
прийнято

Відділ
бухгалтерського
обліку та звітності
міської ради чи
іншого
балансоутримувача

в день надання
копії рішення
ради

Майно
поставлено на
баланс

Постійно діюча
комісія з питань
власності, бюджету,
соціальноекономічного та
культурного розвитку

Питання щодо
оптимальних
шляхів
використання
вирішено

Відумерла спадщина. Цивільний кодекс України зобов’язує орган
місцевого самоврядування подати до суду заяву про визнання спадщини
відумерлою у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення
їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від
її прийняття, за місцезнаходженням нерухомого майна, яке входить до складу
спадщини (стаття 1277). У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент
відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу
спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади,
якій передано нерухоме майно.
Станом на момент затвердження цієї Програми громадою виявлено два
потенційних об’єкти відумерлої спадщини, з них розпочато процедуру набуття
у власність територіальної громади по двох об’єктах, в тому числі: на етапі
отримання відповідей на запити до органів державної реєстрації прав на
нерухоме майно - 2, проведення обстеження об’єкта - 2, подання позовної заяви
до суду про визнання спадщини відумерлою та передачі у власність
територіальної громади - 0).
Для вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини громадою
будуть здійснені наступні заходи:
№
з\п
1

Найменування заходу

Відповідальні особи

Проведення роботи з
виявлення на території

Старости населених
пунктів (старостинських

Строк
виконання
2021-2023

Очікуваний
результат
Виявлені
потенційні
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2

3

4

5

6

громади майна, яке може округів), інші працівники
бути визнане судом
органу місцевого
відумерлою спадщиною
самоврядування,
(потенційні об’єкти
працівники комунальних
майна відумерлої
підприємств, установ,
спадщини)
закладів
Передача переліку
Старости населених
2021-2023
виявлених потенційних пунктів (старостинських
об’єктів майна
округів), інші працівники
відумерлої спадщини
органу місцевого
утвореній постійно
самоврядування,
діючій комісії з
працівники комунальних
виявлення, обстеження
підприємств, установ,
та взяття на облік
закладів
безхазяйного
нерухомого майна на
території населених
пунктів Корюківської
міської територіальної
громади
Проведення
Постійно діюча комісія з
Під час
обстеження об’єктів виявлення, обстеження та
виявлення
нерухомого майна та
взяття на облік
майна
складення актів
безхазяйного нерухомого
обстеження
майна на території
населених пунктів
Корюківської міської
територіальної громади
Надсилання запитів до
Виконавчий апарат
2021-2023
Реєстру територіальної міської ради, постійно
громади (Державного
діюча комісія з
демографічного
виявлення, обстеження та
реєстру) та Спадкового
взяття на облік
реєстру щодо
безхазяйного нерухомого
відомостей про особумайна на території
спадкодавця та
населених пунктів
відкриття спадкової
Корюківської міської
справи відповідно
територіальної громади
Отримання відповіді на
Виконавчий апарат
30
запити від органів
міської ради, постійно
календарних
державної реєстрації
діюча комісія з
днів з моменту
виявлення, обстеження та направлення
взяття на облік
запиту
безхазяйного нерухомого
майна на території
населених пунктів
Корюківської міської
територіальної громади
Складення та подання від
Міська рада,
2021-2023
імені органу місцевого
виконавчий апарат
самоврядування до
місцевого суду позовної

об’єкти майна
відумерлої
спадщини

Перелік передано

Обстеження
проведено, акти
обстеження
складено

Запити надіслано

Відповіді
отримано

Позовну заяву
складено та
подано
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7

8

9

10

11

12

13

заяви про визнання
виявленого майна
відумерлою спадщиною
та передачу у власність
територіальної громади
Судовий розгляд та
ухвалення рішення у
справі

Місцевий суд
(відповідно до
Цивільного
процесуального
кодексу)
Підготовка –
виконавчий апарат
Внесення – міський
голова

Підготовка та внесення
на розгляд чергового
засідання ради проекту
рішення про прийняття у
комунальну власність
територіальної громади
майна відумерлої
спадщини
Попередній розгляд та Постійно діюча комісія
погодження проекту
з питань власності,
рішення про прийняття у бюджету, соціальнокомунальну власність
економічного та
територіальної громади культурного розвитку
майна профільною
постійно діючою
комісією міської ради
Розгляд проекту рішення
Міська рада
про прийняття у
комунальну власність
територіальної громади
майна на пленарному
засіданні міської ради
Подання до органу
Міська рада
державної реєстрації прав
на нерухоме майно
рішення суду, що набрало
законної сили та рішення
міської ради, для
реєстрації права
власності на майно
відумерлої спадщини як
комунальної власності
територіальної громади
Постановка на баланс
Відділ бухгалтерського
міської ради (чи іншого
обліку та звітності чи
балансоутримувача)
іншого
прийнятого у
балансоутримувача
комунальну власність
територіальної громади
майна
Вирішення питання
Міська рада
щодо оптимальних

У строк
визначений
чинним
законодавством
України
Згідно
регламенту
міської ради

Справу
розглянуто,
рішення
ухвалено
Проект рішення
підготовлено та
внесено на
розгляд ради

Згідно
регламенту
міської ради

Проект рішення
попередньо
розглянуто та
погоджено

Згідно
регламенту
міської ради

Рішення
прийнято

Після набрання Реєстраційну дію
законної сили
здійснено,
рішення суду отримано витяг із
Державного
реєстру прав на
нерухоме майно
та їх обтяжень

Поточний
місяць в якому
надано копію
рішення
міської ради

Майно
поставлено на
баланс

В розумні
строки

Питання щодо
оптимальних
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шляхів використання
прийнятого у
комунальну власність
комунального майна

шляхів
використання
вирішено

3.7. Заходи щодо приватизації майна
Корюківської міської територіальної громади
Приватизація комунального майна - платне відчуження майна, що
перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які
можуть бути покупцями з метою поповнення місцевого бюджету та
економічного та соціального розвитку територіальних громад.
Метою приватизації є прискорення економічного зростання, залучення
іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або
комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів
приватизації ефективному приватному власнику.
До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать
усі об’єкти комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо
заборонена Законом України «Про приватизацію державного та комунального
майна» та іншими законами України.
Приватизації не підлягає майно ОМС, що безпосередньо забезпечує
виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, та
інші об’єкти, зазначені в ч. 2 ст. 4 Закону № 2269.
При цьому у разі якщо майно ОМС безпосередньо не забезпечує
виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, таке
майно є об’єктами, що підлягають приватизації.
На момент складення цієї Програми громадою виявлено 5 потенційних
об’єктів приватизації нерухомого майна, з них розпочато процедуру
приватизації 3.
Порядок здійснення роботи з приватизації майна визначено Законом
України «Про приватизацію державного та комунального майна» та рішення
вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018
року «Про приватизацію майна міської комунальної власності».
Дане рішення міської ради унормовує внутрішні процедури та строки
здійснення органом місцевого самоврядування заходів щодо приватизації майна
території громади.
З метою вдосконалення роботи з об’єктами приватизації буде здійснено
наступні заходи:
№
з\п
1

Найменування заходу
Проведення роботи з
виявлення на території
громади майна, яке
може бути об’єктами
приватизації
(потенційні об’єкти

Відповідальні
особи
Старости
старостинських
округів, інші
працівники органу
місцевого
самоврядування,

Строк
виконання
Постійно

Очікуваний
результат
Виявлені потенційні
об’єкти приватизації
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приватизації)

2

3

4

5

6

працівники
комунальних
підприємств,
установ, закладів
Узагальнення результатів Виконавчий апарат
роботи з виявлення на
та виконавчий
території громади майна,
комітет міської
яке може бути об’єктами
ради (орган
приватизації
приватизації)
Створення органу
Міська рада та
приватизації (або
виконавчий комітет
покладання цих
функцій на уже
існуючий структурний
підрозділ)
Затвердження переліку
Орган
об’єктів, що можуть
приватизації, сесія
бути приватизовані
ради
Опублікування переліку
Орган
об’єктів, що підлягають
приватизації
приватизації, на
офіційних сайтах
місцевих рад та в
електронній торговій
системі
Прийняття рішення про
Орган
приватизацію об’єкта
приватизації
комунальної власності

7

Публікування
інформаційного
повідомлення про
приватизацію об’єкта
малої приватизації

8

Затвердження та
опублікування
протоколу
електронного аукціону
на веб-сайті та в ЕТС

9

Проведення підготовчої
роботи відповідно щодо
оформлення купівліпродажу до вимог
чинного законодавства
Контроль за сплатою
коштів

10

Протягом 15
робочих дів з
моменту
отримання
інформації
На черговій
сесії

Постійно, у
разі потреби
Протягом 5
робочих днів з
моменту
затвердження

Не пізніше 30
днів з дня
включення
об’єкта до
переліку
об’єктів, що
підлягають
приватизації
Орган
Не пізніш як
приватизації
через 10
робочих днів
після
затвердження
умов продажу
Орган приватизації протягом 10
робочих днів з
дня, наступного
за днем
формування в
ЕТС протоколу
Виконавчий
В терміни
апарат, Орган
визначені
приватизації
законом та
затвердженим
Положенням
Орган
До моменту
приватизації
сплати

Результати
узагальнено (складено
перелік виявлених
потенційних об’єктів
приватизації)
Орган приватизації
створено, функції та
повноваження
визнано, Положення
затверджено
рішенням сесії
Переліки
затверджено
Переліки
оприлюднено

Рішення прийнято

Інформаційне
повідомлення
опубліковано

Протокол
затверджено та
опубліковано

Робота проведена,
договір укладено

Кошти сплачені до
бюджету громади
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11

12
13

Передача об’єкта
новому власнику за
актом прийомупередачі
Зняття об’єкту з
балансу
Використання коштів
від приватизації згідно
затвердженого
бюджету міської ради

Аукціонна
комісія

В 3 денний
термін після
сплати коштів

Об’єкт передано

Балансоутримувач

1 день

Міська рада,
фінансовий відділ

За потребою

Об’єкт знято
з балансу
Кошти направлені на
розвиток громади

Заходи щодо приватизації житлового фонду, що знаходиться
у власності Корюківської міської територіальної громади
Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це
відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках,
призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та
одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до
них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного
житлового фонду на користь громадян України.
До державного житлового фонду у тому разі відноситься житловий фонд,
який знаходиться у власності територіальних громад.
Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках
визначаються законом.
До об’єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків,
одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати,
житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де
мешкають два і більше наймачів.
Приватизація житлового фонду Корюківської міської територіальної
громади визначено здійснюється відповідно до норм діючого законодавства
України щодо приватизації державного житлового фонду.
Орган приватизації державного житлового фонду, що знаходиться у
власності Корюківської міської територіальної громади створений
розпорядженням міського голови № від 15.01.2004 року.
Склад комісії затверджений рішенням міської ради 26.11.1992 року № 133
«Про створення комісії по приватизації державного житлового фонду».
На момент затвердження цієї Програми на території Корюківської міської
територіальної громади виявлено 14 потенційних об’єктів житлового фонду, що
пропонуються до приватизації.
Передача державного житлового фонду у власність громадян
здійснюється у межах чинного законодавства України.
3.8.
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3.9. Заходи щодо списання майна
Корюківської міської територіальної громади
Списання майна - віднесення товарних цінностей або грошових коштів
підприємств, фірм, установ, організацій до збитків з вилученням їх із балансу,
зняття з балансового обліку.
Списанню підлягають повністю зношені засоби виробництва і безнадійні
борги. Списання здійснюється спеціально призначеними комісіями.
Списанню повинно підлягати тільки те майно, що не може бути в
установленому порядку відчужене, передано в оренду, безоплатно передане
підприємствам, установам чи організаціям відповідно до договору концесії, та
щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх
застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно
морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання.
Порядок здійснення списання майна комунальної власності визначено
Положенням про порядок списання майна комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, затвердженим рішенням п’ятої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 305/VIІІ.
З метою вдосконалення роботи зі списання майна громада вирішила
здійснити наступні заходи:
№
з\п
1

2

3

4

Найменування заходу
Визначення майна, що
пропонується до
списання

Відповідальні особи

Строк
виконання
Постійно

Старости населених
пунктів (старостинських
округів), інші
працівники органу
місцевого
самоврядування,
працівники
комунальних
підприємств, установ,
закладів
Утворення суб'єктом
Відповідальні особи
За
господарювання комісії
органу місцевого
потребою
зі списання майна
самоврядування,
комунальних
підприємств, установ,
закладів
Проведення
Комісія зі списання
За
інвентаризації майна,
майна
потребою
що пропонується до
списання, та складання
відповідного акту за її
результатами
Визначення можливості
Комісія зі списання
За
використання окремих
потребою
вузлів, деталей,
матеріалів та агрегатів

Очікуваний
результат
Виявлено майно, що
пропонується до
списання

Комісія створена і
готує документи,
необхідні для
списання майна
Документи
підготовлено, акт
інвентаризації
затверджено
Придатні вузли та
деталі виявлено
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5

6

об'єкта, що підлягає
списанню
Складання акту
списання майна та
підготовка пакету
документів, необхідних
для отримання дозволу
на списання майна.
Звернення щодо
надання міською радою
або її виконавчим
комітетом згоди на
списання майна

Комісія зі списання
майна

Балансоутримувач
майна

7

Розбирання, демонтаж
та списання майна

Балансоутримувач
майна, спеціалізовані
організації

8

Відображення на
рахунках бухгалтерського
обліку фактів проведення
відповідних
господарських операцій
щодо списання майна та
оприбуткування
придатних основних
засобів чи вторинної
сировини (металобрухту
тощо).
Контроль за
використанням коштів,
отриманих внаслідок
списання комунального
майна

Бухгалтер або відділ
бухгалтерського
обліку
балансоутримувача
майна

9

Органи місцевого
самоврядування

За
потребою

Документи
підготовлено та
подано на розгляд
керівнику
балансоутримувача
майна
Після
Прийняття міською
підготовки
радою або її
пакету
виконавчим комітетом
документів рішення про надання
щодо
згоди на списання
списання
майна
майна
Після
Отримання придатних
отримання
деталей, вузлів.
рішення
Агрегатів та/або
про
брухту
надання
дозволу на
списання
Після
Приведення у
отримання
відповідність
первинних
бухгалтерських
документів
документів
щодо
списання

Постійно

Ефективне
використання коштів,
отриманих внаслідок
списання майна

3.10. Заходи щодо вдосконалення діяльності комунальних підприємств
Корюківської міської територіальної громади
На території Корюківської міської територіальної громади функціонує 8
комунальних підприємств, в тому числі:
№
1

Назва КП
Комунальне підприємство
«Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради

2

Комунальне підприємство

Місцезнаходження КП
15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, пров.
Вокзальний, 9
15300, Чернігівська

Вид основної діяльності КП
36.00 Забір, очищення та
постачання води
81.30 Надання ландшафтних
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«Благоустрій»
Корюківської міської ради
3

Корюківська житловоексплуатаційна контора

4

Комунальне підприємство
«РАМПА» Корюківської
міської ради

5

Комунальне спеціалізоване
лісогосподарське
підприємство
«Корюківкаліс»
Комунальне підприємство
«Убідьське» Корюківської
міської ради

6

7

8

Комунальне некомерційне
підприємство
«Корюківська центральна
районна лікарня»
Корюківської міської ради
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський центр
сімейної медицини»
Корюківської міської ради

обл., Корюківський рн, м.Корюківка, вул.
Костюк Галини, 16
15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, пров.
Індустріальна, 12
15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, вул.
Вокзальна, 8а
15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, вул.
Дудко, 46
15323, Чернігівська
обл., Корюківський рн, с. Сядрине, вул.
Генерала Білого, 48
15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, вул.
Шевченка, 101

послуг

15300, Чернігівська
обл., Корюківський рн, м.Корюківка, вул.
Шевченка, 101

86.10 Діяльність лікарняних
закладів

81.10 Комплексне
обслуговування об’єктів
71.12 Діяльність у сфері
інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного
консультування в цих сферах
02.10 Лісівництво та інша
діяльність у лісовому
господарстві
36.00
Забір, очищення та
постачання води
86.10 Діяльність лікарняних
закладів

Публічна інформація у формі відкритих даних про діяльність
підприємства оприлюднюється один раз на рік. Доступ до зазначеної
інформації можна отримати за посиланням: http://koryukivka-rada.gov.ua/promisto/infrastruktura-gromady/
komunalni-pidpryyemstva/zvity-komunalnyhpidpryyemstv/.
Підприємства здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного
законодавства України та Статутів. Здійснюють оперативний і бухгалтерській
облік результатів своєї роботи, ведуть встановлену статистичну звітність.
Підприємства оприлюднюють інформацію про закупівлю товарів, робіт і
послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов у
порядку та у строки визначені чинним законодавством України.
Основним плановим документом підприємств є фінансовий план,
відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає
обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року
відповідно до установчих документів.

32

Питання визначення заходів щодо оптимізації тарифоутворення у КП
визначаються для кожного комунального підприємства індивідуально, залежно
від специфіки ситуації у громаді.
3.11. Очікувані результати
Виконання заходів Програми забезпечить:
- раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване
управління майном комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади;
- покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної
власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості;
- надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади.
3.12. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на
виконавчий апарат Корюківської міської ради та комунальні підприємства,
установи та організації створені міською радою.
Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в
установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб
поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, фінансових
можливостей громади).
Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених
програмою, покладається на постійну комісію міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

33

Додаток до Програми з
підвищення ефективності
управління активами
Корюківської міської
територіальної громади (п.3.4.)
Перелік
вулиць і доріг населених пунктів Корюківської міської територіальної громади
№

Найменування вулиці та дороги

Протяжність,
км

Вид покриття
(асфальтобетон,
бруківка, грунт
природній)

Площа, кв.м.

0,43
0,3
0,5
1,5

асфальт
грунт
асфальт
грунт

1920
1500
3000
7500

2,1

асфальт

9600

0,3

грунт

1500

0,4
0,4
0,4
0,5

грунт
грунт
асфальт
грунт

2000
2000
2400
2500

29

Дорога вул. Земська
Дорога вул. Індустріальна

2,7
0,1
0,6
1,0
0,4
0,3
0,9
2,0
1,2
0,4
0,2
0,9
0,3
1,0
1,6
0,06
1,4
0,3
0,65

асфальт
грунт
грунт
грунт
асфальт
грунт
грунт
асфальт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
асфальт

16200
500
3000
5000
2400
1500
4500
12000
6000
2000
1000
4500
1500
5000
9800
290
7000
1500
3900
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Дорога вул. Калинова

0,35

асфальт

2100

місто Корюківка
1

Дорога вул. Бібліотечна

2
3

Дорога вул. Братчикова

4
5

Дорога вул. Бульварна

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Дорога вул. Весняна
Дорога вул. Вишнева
Дорога вул. Вознесенська
Дорога вул. Воїнів Інтернаціоналістів
Дорога вул. Вокзальна
Дорога вул. Гагаріна
Дорога вул. Гоголя
Дорога вул. Дачна
Дорога вул. Олександра Довженка

16
17
18

Дорога вул. Дружби
Дорога вул. Дудка

19
20
21
22
23
24
25
26

Дорога вул. Енергетична
Дорога вул. Європейська
Дорога вул. Єсеніна
Дорога вул. Василя Журби
Дорога вул. Заводська
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Зелена

27
28

31
32
33
34

Дорога вул. Каштанова
Дорога вул. Корнієвського
Дорога вул. З.Космодем’янської
Дорога вул. Кошового

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Дорога вул. Лермонтова
Дорога вул. Лесі Українки
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Лугова
Дорога вул. Малинова
Дорога вул. Маяковського
Дорога вул. Мирна
Дорога вул. Миру
Дорога вул. Мічуріна

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Набережна
Дорога вул. Незалежності
Дорога вул. Нова
Дорога вул. Новоселівка
Дорога вул. Озерна
Дорога вул. Осіння
Дорога вул. Паркова
Дорога вул. Партизанська
Дорога вул. Патріотів
Дорога вул. Передзаводська
Дорога вул. Перемоги
Дорога вул. Першотравнева
Дорога вул. Піщана
Дорога вул. Поліська
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Прорізна
Дорога вул. Пушкіна

64
65
66
67

Дорога вул. Робітнича
Дорога вул. Ринкова
Дорога вул. Гетьмана Сагайдачного

68
69

Дорога вул. Садова

70
71
72
73
74
75
76
77

Дорога вул. Свободи
Дорога вул. Сіверська
Дорога вул. Слов’янська
Дорога вул. Соборна
Дорога вул. Сонячна
Дорога вул. Спортивна

0,3
0,4
1,2
0,5

грунт
грунт
грунт
асфальт

1500
2000
6000
3000

2,2
0,4
0,6
0,6
0,3
0,6
0,4
0,7
0,3
1,0
0,4
1,0
0,5
0,9
0,8
1,5
0,3
0,2
0,6
0,7
0,6
0,3
1,4
0,5
0,4
0,5
0,9
0,4
1,0
1,0
0,8
0,82
0,4
0,6
0,7
2,4
0,5
1,4
1,0
0,3
2,5
0,3
0,4

грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
грунт
асфальт
грунт
грунт
асфальт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
асфальт
тверде покриття
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
грунт

11000
2000
3000
3000
1500
3000
2000
3500
1500
6000
2000
6000
2500
4500
4800
7500
1500
1000
3000
3500
3600
1800
7000
2500
2000
2500
4500
2000
5000
4000
4000
4930
2400
3000
4200
14400
2500
7000
5000
1500
13620
1500
2000

78
79
80
81
82

Дорога вул. Стржалковського
Дорога вул. Суворова
Дорога вул. В.Ткаченко
Дорога вул. Українська
Дорога вул. Франка

83
84

Дорога вул. Б.Хмельницького

85
86
87
88

Дорога вул. Червонохутірська
Дорога вул. Чернігівська
Дорога вул. Чехова

89
90
91
92
93
94

Дорога вул. Чкалова
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Шкільна
Дорога вул. 40 років Перемоги
Дорога вул.Зарічна, 89-вул.Шевченка, 264

95
96

Дорога вул. 8-го Березня

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Дорога пров. Бібліотечний
Дорога пров. Бульварний
Дорога пров. Вокзальний
Дорога пров. Гагаріна
Дорога пров. Дачний
Дорога пров. Дудка
Дорога пров. Зарічний
Дорога пров. Індустріальний
Дорога пров. Г.Костюк
Дорога пров. Г.Костюк
Дорога пров. Корнієвського
Дорога пров. 1-й Лесі Українки
Дорога пров. 2-й Лесі Українки
Дорога пров. 3-й Лесі Українки
Дорога пров. Мічуріна
Дорога пров. 1-й Перемоги
Дорога пров. 2-й Перемоги
Дорога пров. Пушкіна
Дорога пров. 1-й Садовий

117
118
119
120
121
122
123
124

Дорога пров. 2-й Садовий
Дорога пров. Свободи
Дорога пров. Стржалковського
Дорога пров. Суворова
Дорога пров. Франка
Дорога пров. 1-й Шевченка
Дорога пров. 2-й Шевченка

0,6
0,46
0,8
0,7
2,5
0,9
0,5
0,6
3,2
2,6
0,3
0,2
0,5
2,7
1,7
0,3
0,555
0,545
6,8
1,6
0,24
0,4
0,4
1,0
0,3
0,4
0,3
1,1
0,03
0,3
1,0
0,4
0,6
0,4
0,3
0,4
0,3
1,0
0,4
0,3
0,6
0,2
0,3
0,3
1,1
0,1
0,2

асфальт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
асфальт
грунт
асфальт
асфальт
асфальт
грунт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
тверде покриття
грунощебень
асфальт
грунт
асфальт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт
асфальт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
асфальт
асфальт

3300
2300
4000
4130
15000
4500
3000
3000
14400
11550
1300
1000
3000
16174
8500
1500
3052,5
2997,5
30900
8000
1200
1800
1800
5000
1500
2000
1200
4800
150
1500
5000
2000
2000
2000
1500
2000
1500
4000
1800
1500
3000
1000
1500
1500
5500
600
1200

125
126
127

Дорога пров.Шевченка, буд 136 до ЗОШ
№4
Дорога пров.Шевченка, буд 116 до ЗОШ
№4
Дорога пров. Шкільний

6

Село Трудовик
Дорога вул. Вербова
Дорога вул. Толстого
Дорога вул. Трудова
Дорога вул. Чернишевського
Дорога пров. Толстого
Дорога пров. Трудової

1

Село Лебіддя
Дорога вул. Стародубська

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Село Білошицька Слобода
Дорога вул. Весняна
Дорога вул. Гагаріна
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Зелена
Дорога вул. Шевченка

6
7

Дорога по селу Майбутне

4

Село Бреч
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Петра Лісового
Дорога вул. Шкільна

1

Село Гуринівка
Дорога вул. Робоча

1

Село Лубенець
Дорога вул. Шевченка

1

Село Ховдіївка
Дорога вул. Слобідська

1

Село Нова Гуринівка
Дорога вул. Поліська

1

Село Озереди
Дорога вул. Гагаріна

1
2
3

Село Буда

0,205

грунт

615

0,220
1,1
100,6

грунт
грунт

660
5500
516789

0,1
0,8

грунт
грунт

500
4000

0,5
0,8
0,7
2,9

грунт
грунт
грунт

2500
4000
3500
14500

0,8
0,8

грунт

4000
4000

1,6
1,0
2,2
1,0
1,2
1,2
3,4
11,6

тверде покриття
тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття
грунт
грунт

9600
6000
8800
4000
7200
4800
13600
54000

0,3
0,5
2,2
0,2
3,2

грунт
грунт
грунт
грунт

1500
2500
11000
1000
16000

0,5
0,5

грунт

2500
2500

1,9
1,9

грунт

9500
9500

0,5
0,5

грунт

2500
2500

0,5
0,5

грунт

2500
2500

1,4

грунт

7000

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1
2

1
2
3
4

Дорога вул. Лісна
Дорога вул. Садова
Дорога вул. Центральна
Дорога пров. Лісний
Дорога пров. Тихий
Село Шишка
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Зелена
Село Соснівка
Дорога вул. Поштова
Дорога вул. Шкільна
Село Маховики
Дорога вул. Гагаріна
Дорога вул. Кузьминського
Село Петрова Слобода
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Незалежності
Дорога вул. Першотравнева
Дорога вул. Слобідська

5
6

1
2
3

Дорога пров. Слобідський
Село Домашлин
Дорога вул. Кільцева
Дорога вул. Кошового
Дорога вул. Молодіжна

4
5
6
7
8
9

Дорога вул. Новоселівка
Дорога вул. Першотравнева
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Свободи
Дорога вул. Шевченка

10

1
2

село Бешківка
Дорога вул. Жовтнева
Дорога вул. Українська

2

Село Луковець
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Партизанська

1

Село Забарівка
Дорога вул. Гагаріна

1

3,0
2,0
0,8
1,5
0,7

грунт
грунт
грунт
грунт
грунт

13500
9000
3600
6750
3150
36000

1,0
2,5
3,5

грунт
грунт

4500
11250
15750

1,8
0,5
2,3

грунт
грунт

8100
2250
10350

1,5
2,6
4,1

грунт
грунт

6750
11700
18450

2,6
2,0
2,0
1,9
0,6
1,0
10,1

грунт
тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття
грунт

11700
10000
9000
8550
3000
4500
46750

1,0
1,5
2,6
0,7
0,4
1,4
2,0
0,8
2,6
0,5
13,5

грунт
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття
грунт

5000
7500
16800
3500
2000
7000
10000
4000
16800
2500
75100

0,6
1,4
2,0

грунт
грунт

3000
7000
10000

1,7
1,2
2,9

грунт
грунт

8500
6000
14500

1,0

грунт

4000

1,0

6

Село Воловики
Дорога вул. Вокзальна
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Лугова
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Шкільна

1

Село Кирилівка
Дорога вул. Садова

1

Село Нова Буда
Дорога вул. Лісова

1
2
3
4
5

1
2
3

Село Наумівка
Дорога вул. Бородавка
Дорога вул. Корня
Дорога вул. Лучка

4
5
6
7
8
9

Дорога вул. Орловського
Дорога вул. Партизанська
Дорога вул. Пекельного
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Польова - вул.Шевченка

10
11
12

Дорога вул. Садова-Стрільця
Дорога вул. Стрільця

13
14
15
16
17
18
19

Дорога вул. Стрільця- вул.Шевченка
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Шевченка-вул.Лучка
Дорога вул. Садовий-Стрільця
Дорога вул. Шевченка до МТП
Дорога вул. Шевченка -Партизанська

1

Село Андроники
Дорога вул. Центральна

1

Село Високе
Дорога вул. Лісова

2

Село Переділ
Дорога вул. Польова
Дорога вул. Центральна

1

Село Турівка
Дорога вул. Лісова

1

4000

1,2
2,5
1,0
1,0
1,2
0,5
7,4

грунт
грунт
грунт
асфальт
грунт
грунт

4800
10000
4000
6000
4800
2000
31600

1,0
1,0

грунт

4000
4000

1,0
1,0

грунт

4000
4000

0,449
0,51
1,0
0,27
0,809
0,35
0,441
0,859
0,47
0,97
0,45
1,1
0,3
0,52

тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
асфальт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
тверде покриття
грунт

2245
2550
5000
1350
4045
2100
2425,5
4295
2350
4850
2250
5500
1500

тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття

2600
18000
600
2500
1500
2200
67860,5

5,0
5,0

грунт

2250
2250

6,0
6,0

грунт

2700
2700

2,0
3,4
5,4

грунт
грунт

9000
15300
24300

2,4

грунт

10800

3,00
0,12
0,50
0,3
0,4
12,8

4

Дорога вул. Миру
Дорога вул. Польова
Дороги по селу

1

Село Олександрівка
Дорога вул. Гагаріна

2
3

2
3
4
5

Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Миру
Дорога вул. Перемоги

6
7
8
9

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Шкільна
Дорога вул. Центральна
село Верхолісся
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Зелена
Дорога вул. Молодіжна- вул. Шевченка
Дорога вул. Центральна
село Піски
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Незалежності
Дорога вул. Франка
Село Охрамієвичі
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Перемоги
Дорога вул. Польова

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дорога вул. Франка
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. 8-го Березня
Дорога пров. Братів Зінченків
Дорога пров. Дружби
Дорога пров. Зарічний
Дорога пров. Партизанський
Дорога пров. Попудренка
Дорога пров. Шевченка

3

Село Лупасове
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Садова
Дорога вул. 1-го Травня

1

Село Романівська
Дорога вул. Партизанська

1
2

0,7
1,2
3,0

грунт
грунт
грунт

3150
5400
18000
37350

1,0
3,4
1,144
0,9
0,6
0,5
2,0
0,6
2,6
12,7

грунт
тверде покриття
тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття

4000
20400
6864
3600
3600
2000
12000
2400
15600
70464

1,7
0,8
2,0
1,4
5,9

грунт
грунт
тверде покриття
тверде покриття

6800
3200
12000
8400
30400

1,1
1,1
1,2
3,4

грунт
грунт
грунт

4400
4400
4800
13600

1,1
0,6
1,6
2,0
2,8
2,3
2,8
0,6
0,8
0,8
0,6
0,8
0,8
17,6

тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт

5500
3000
8000
10000
14000
11500
14000
3000
4000
4000
3000
4000
4000
88000

2,4
1,8
0,9
5,1

грунт
грунт
грунт

12000
9000
4500
25500

0,8

грунт

4000

2

Дорога вул. 1-го Травня

1

Село Перелюб
Дорога вул. Білявської

2
3
4
5
6
7
8

Дорога вул. Вишнева
Дорога вул. Горького
Дорога вул. Заводська
Дорога вул.Зарічна
Дорога вул. Зелена
Дорога вул. Крайова

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

1
2
3
4

Дорога вул. Лесі Українки
Дорога вул. Лугова
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Планова
Дорога вул. Хутірська
Дорога вул.Шевченка
Дорога до цегельного завода
Догога до сміттезвалища
Села Баляси
Дорога вул. Піщана
Дорога вул. Лісова
Село Прибинь
Дорога вул. Гайова
Дорога вул. Грушевського
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Іванова

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Дорога вул. Інтернаціональна
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Набережна
Дорога вул. Партизанська
Дорога вул. Рябця Олександра
Дорога вул. Садова
Дорога вул. Сірого Гавроша
Дорога вул. Слави
Дорога вул. Центральна
Дорога вул. Шевченка

16

1

Село Костянтинівка
Дорога вул.Хутірна

1

Село Рейментарівка
Дорога вул. Лісова

1,7
2,5

грунт

8500
12500

0,45
0,15
0,42
0,42
1,14
2,22
0,52
0,85
0,70
0,35
0,65
0,37
1,64
1,37
0,8
0,32
1,05
13,42

тверде покриття
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття
тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття
тверде покриття
грунт

2700
600
1680
1680
4560
8880
3120
5100
2800
2100
2600
2220
6560
5480
4800
1920
4200
61000

0,65
1,1
1,8

грунт
тверде покриття

2600
6600
9200

0,6
1,0
0,4
1,76
0,72
0,32
0,8
0,8
0,32
0,34
0,24
0,4
0,4
0,3
2,3
0,5
11,2

грунт
грунт
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття
тверде покриття
грунт

2400
6000
1600
10560
4320
1600
4000
3200
1600
1530
960
1800
2400
3300
12650
2750
60670

1,0
1,0

грунт

4000
4000

0,7

грунт

2800

5

Дорога вул. Туніка
Дорога вул. Туніка
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Шевченка

1

Село Олійники
Дорога вул. Центральна

1

Село Заляддя
Дорога вул. Центральна

1

Село Гутище
Дорога вул. Центральна

1

Село Рибинськ
Дорога вул. Дачна

2
3
4

2
3
4

Дорога вул. Нова
Дорога вул. Першотравнева

5
6

Дорога вул.Весела

1

Село Лісове
Дорога вул. Лісова

2

Село Новоселівка
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Партизанська

1

Село Парастовське
Дорога вул.Весела

1

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2

Село Стопилка
Дорога вул. Болотна
Дорога вул. Райдужна
Дорога вул. Шкільна
Село Савинки
Дорога вул. Гагаріна
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Мирна
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Шкільна
Дорога вул. Шкільна-вул. Коцюбинського
Село Сядрине
Дорога вул. Довженка
Дорога вул. Заводська

1,6
1,2
0,4
4,8
8,7

асфальт
грунт
тверде покриття
грунт

11200
4800
2800
24000
45600

1,3
1,3

грунт

5200
5200

0,6
0,6

грунт

2400
2400

1,5
1,5

грунт

6000
6000

0,8
0,6
0,6
0,6
0,3
3,1
6,0

тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття

2400
1800
1800
2400
1200
9300
18900

1,6
1,6

грунт

4800
4800

3,6
2,2
5,8

грунт
тверде покриття

10800
13200
24000

0,5
0,5

грунт

1500
1500

2,1
2,5
2,2
6,8

грунт
грунт
грунт

6300
7500
6600
20400

1,2
2,3
2,5
2,6
0,5
1,9
11,0

грунт
грунт
тверде покриття
грунт
грунт
тверде покриття

6600
12650
15000
14300
2750
11400
62700

0,2
0,7

тверде покриття
тверде покриття

4900

3
4
5
6
7
8

1
2

1
2

1
2
3
4
5
6

Дорога вул. Зелена
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Пушкіна
Дорога вул. Робоча
Дорога вул. Шевченка
Дорога вул. Заводська
Село Тельне
Дорога вул. Мирна
Дорога вул. Шевченка
Село Самотуги
Дорога вул. Першотравнева
Дорога вул. Убідьська
Село Тютюнниця
Дорога вул. Б.Хмельницького
Дорога вул. Лугова
Дорога вул. Миколи Лущика
Дорога вул. Перемоги
Дорога вул. Шкільна
Дорога прифермерська вул.
Б.Хмельницького

1,3
0,2
0,9
0,2
1,8
0,84
6,1

грунт
тверде покриття
грунт
тверде покриття
тверде покриття
грунт

5200
960
3400
940
12320
3360
31080

0,8
1,1
1,9

тверде покриття
грунт

3920

0,8
1,6
2,4

грунт
грунт

3040
5760
8800

1,3
1,0
1,5
1,5
1,0
0,5

грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття

7800
6000
3000
9000
6000
2250

3920

6,8
1
2
3
4

5

Село Костючки
Дорога вул. Гагаріна
Дорога вул. Лесі Українки
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Кошового
Дорога прифермерська вул. Л.Українкивул.Лісова

1,0
1,5
1,0
1,2
5,0

34050
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття

9,7
1

Село Кугуки
Дорога вул. Дачна

1

Село Самсонівка
Дорога вул. Зелена

1
2
3
4
5
6
7
8

Село Сахутівка
Дорога вул. Десняка
Дорога вул. Матросова
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Незалежності
Дорога вул. Молодіжна
Дорога вул. Незалежності
Дорога вул. Шевченка
Дорога прифермерська

6000
9000
6000
7200
60000
88200

0,2
0,2

грунт

1200
1200

1,5
1,5

грунт

9000
9000

6,0
5,9
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,0
18,9

грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття

36000
35400
4800
9000
6000
9000
6000
4500
110700

2

Село Хотіївка
Дорога вул. Лісова
Дорога вул. Садова

1

Село Шишківка
Дорога вул. Бардакова Івана

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3

Дорога вул. Зелена
Дорога вул. Першотравнева
Дорога вул. Центральна
Дорога вул. Шкільна
Дорога с.Шишківка-с.Рудня
Село Рудня
Дорога вул. Зарічна
Дорога вул. Пісчана
Дорога вул. Ярославського

4,7
2,7
7,4

тверде покриття
грунт

28200
14850
43050

1,5
0,81
0,868
0,902
1,25
0,81
1,2
7,3

тверде покриття
грунт
грунт
грунт
грунт
грунт
тверде покриття

9000
3240
3472
3608
7500
3240
6000
36060

0,6
0,61
1,35
2,6

грунт
грунт
грунт

2400
2440
6750
11590

нема в переліку вулиць

нема в переліку вулиць

Додаток до Програми з підвищення ефективності управління активами Корюківської
міської територіальної громади (п.3.5.)
Перелік Договорів оренди майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади (пункт 3.5. Програми)
Адреса об’єкту

Площа м²
(вартість)

Ставка
оренди

Цільове
призначення

Тривалість оренди

Назва Орендаря

Балансоутримувач

Тип об’єкта

Вартість об’єкта оцінки
без ПДВ, грн.

м.Корюківка, вул.Шевченка, 68, 80, 99

1018,1

10

До 12.05.2023

АТ "Облтеплокомуненерго"

Корюківська міська рада

Цілісний майновий комплекс

17340607,09 грн.
23562,55 грн
станом на 01.12.2020 р.

м.Корюківка, вул.Шевченка,83а

19,29

20

До 21.06.2024

ФОП Загалець Олександр Миколайович

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

м.Корюківка, вул.Шевченка,83а

26,18

18

До 15.02.2022

ФОП Прядко Олег Вікторович

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

39839,61 грн. станом на
08.04.2021
44204,06 грн станом на
03.04.2019

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 5а

1500

15

виробництво та
простачання
теплової енергії
надання правової
допомоги
розміщення закладу
торгівлі товарами
непродовольчої
групи
щоденни ринок

До 31.12.2023

ПП "Торг-СВ"

Корюківська міська рада

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

116,4

40

відділення
До 18.07.2022
комерційного банку

ПАТ комерційний банк «ПриватБанк»

Корюківська міська рада

Паркан, лінія електрофікації,
асфал. покриття
Нежитлове приміщення

58867,83 грн станом на 4768,95 грн
19.10.2020
221160,00 грн станом на 8297,6 грн
29.08.2019

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

25,4

5

перукарня

До 27.09.2021

ФОП Хоменко Валентина Володимирівна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

19,13

18%

офіс

До 24.08.2022

ФОП Давиденко Михайло Васильович

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

47021,28 грн станом на
22.10.2018
32712,28 грн станом на
29.08.2019

655,36 грн

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а
м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

45,5

15%

До 19.09.2023

Нежитлове приміщення

15% та 5%

До 29.11.2023

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

90138,56 грн станом на
31.08.2020
58639,61 грн станом на
22.10.2020

1240,77 грн

29,6

Приватне сільськогосподарське
підприємство «Червоний маяк»
ФОП Андрущенко Наталія Іванівна

Корюківська міська рада

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

м.Корюківка, вул Вокзальна, 8а

27,1

18%

розміщення
адмінперсоналу
надання послуг з
організації весілля
та надання
побутових послуг
населенню
офіс

До 24.09.2023

ПП «Десна-Експерт-М»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

811,17 грн

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8б

429+15+1,5+2 25% та 15%
88

розважальний
заклад

До17.08.2022

ФОП Грось Артем Юрійович

Корюківська міська рада

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 9

2

1%

АТ "Державний ощадний банк України"

Корюківська міська рада

4080,00 грн станом на
29.03.2021

42,00 грн

м.Корюківка, вул. Костюк Г., 20а

161,7

15%

розміщення
До 19.05.2026
платіжного
терміналу
Розміщення суб’єкта До 01.07.2021
господарювання, що
провадить оптову
торгівлю
деревиною,
будівельними
матеріалами, та
санітарно-технічним
обладнанням

Нерух майно: Танц.майдан., малі
архітектурні споруди, майданчик
асфальтовиний
Нежитлове приміщення

41192,00 грн станом на
05.10.2017
62760,00 грн станом на
25.07.2017

ФОП Стельмах Сергій Васильович

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщ

129 036,61 грн станом на 1677,18 грн
01.04.2021

с.Забарівка,вул. Гагаріна, 13

181,8

До 25.06.2055

ТОВ "Забарівське"

Корюківська міська рада

Нежитлові будівлі

с.Буда

48830,69

10%

До 01.05.2022

ФОП Суярко Олександр Петрович

Корюківська міська рада

Автомобіль САЗ 3507

113475,46 грн станом на 1605,99 грн
21.03.2019
48830,69 грн станом на 454,47 грн
18.06.2019

с.Буда, вул.Центральна, 7

11,5

18%

До 01.07.2022

ПАТ «Укртелеком»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

7921,21 грн станом на
03.09.2019

134,14 грн

с.Наумівка, вул.Шевченка, 89а

20

18%

До 30.06.2022

ПАТ «Укртелеком»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

13776,00 грн станом на
01.08.2019

232,58 грн

с.Перелюб, вул.Центральна, 19

38

8%

До 31.01.2022

ПАТ «Укртелеком»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

67100,00 грн станом на
30.06.2019

181,08 грн

№ п/н

1
2

3
4

Нарахована за місяць
2021 р. грн. з ПДВ

600,23 грн
1470,15 грн

5
6
7
8

9
10

11

12

554,59 грн

488,25 грн

2071,38 грн

13
14

15

16

17

18

Обслуговування
населення,
перевезення
вантажу
надання
телекомунікаційних
послуг
надання
телекомунікаційних
послуг
надання
телекомунікаційних
послуг

с.Тютюнниця, вул. Б.Хмельницького, 56- 24
а

18%

надання
До 31.08.2022
телекомунікаційних
послуг

ПАТ «Укртелеком»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

16531,21 грн станом на
03.09.2019

499,99 грн

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66

122,7

15%

розміщення бару

До 03.09.2021

ФОП Грось Артем Юрійович

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1102,6 грн

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66

78,2

18%

До 08.07.2023

ФОП Петрінко Тетяна Миколаївна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66

23,1

18%

До 25.06.2022

ФОП Рудник Людмила Іванівна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

14667,19 грн станом на
21.03.2019

306,13 грн

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66

39,7

18%

До 22.12.2022

ФОП Рудник Людмила Іванівна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

25207,25 грн станом на
21.03.2019

525,04 грн

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66

38

1%

торгівля
непродовольчими
товарами
торгівля
непродовольчими
товарами
торгівля
непродовольчими
товарами
на розсуд орендаря

77907,55 грн станом на
21.03.2019
49652,57 грн станом на
21.03.2019

До 19.05.2023

с. Наумівка, вул. Лучка, 1а

383,2

8% та 18%

21712,83 грн станом на 300,00 грн
30.09.2020
222175,32 грн станом на 2854,76 грн
13.02.2020

с.Домашлин, вул. Молодіжна, 22

20

15%

м.Корюківка, вул.Бульварна, 6

19
20

21

22

23

996,53 грн

ФОП Грибенчук Наталія Василівна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

торгівля
До 22.12.2023
продовольчими та
непродовольчими
товарами
розміщення закладу До 30.11.2022
торгівлі товарами
продовольчої групи

ФОП Кирик Олександр Миколайович

Корюківська міська рада

Нежитлова будівля

ФОП Мороз Ніна Іванівна

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

107,4

розміщення органу
місцевого
самоврядування

До 30.11.2021

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

м.Корюківка, вул.Бульварна, 6

27,5

До 04.01.2026

Фінансовий відділу Корюківської міської
ради

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

19,9

До 21.04.2022

Корюківська РДА

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

16,42

До 24.08.2022

Управлінням виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в
Чернігівській області

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

121,8

розміщення органу
місцевого
самоврядування
орган державної
влади (державний
архів)
Діяльність у сфері
обов'язкового
соціального
страхування
(основний)
розміщення органу
державної влади

До 22.06.2026

Північно-Східне міжрегіональне управління Корюківська міська рада
Міністерства юстиції (м.Суми)

Нежитлове приміщення

289275,00 грн станом на 1 грн в рік
19.05.2021

м.Корюківка, вул. Вокзальна 8а

444,2

розміщення органу
державної влади
(Пенсійний фонд)

До 01.07.2026

Головне управлінняПенсійного фонду
України в Чернігівської області

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1390184,00 грн станом на 1 грн в рік
06.04.2021

м.Корюківка, вул. Вокзальна 24

42

До 30.12.2022

Головне управлінняПенсійного фонду
України в Чернігівської області

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщ (гараж)

м.Корюківка, вул. Вокзальна 9

404,4

розміщення органу
державної влади
(Пенсійний фонд)
розміщення органу
державної влади

До 31.12.2021

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

320988,61 грн станом на 1 грн в рік
14.04.2021

м.Корюківка, вул. Вокзальна 9

106,8

надання екстреної
медичної допомоги

До 26.02.2022

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

84771,47 грн станом на
14.04.2021

1 грн в рік

м.Корюківка, вул. Вокзальна 9

2

До 19.05.2026

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

4080,00 грн станом на
14.04.2021

42 грн

м.Корюківка, вул. Вокзальна 9 А

146,5

розміщення
платіжного
терміналу
надання екстреної
медичної допомоги

Управління соціального захисту населення
Корюківська районна державна
адміністрація
Комунальне некомерційне підприємство
«Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»
Чернігівської
обласної ради
АТ
КБ «ОЩАДБАНК»

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення, гараж

105773,00 грн станом на 1 грн в рік
17.02.2021

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

80,5

проведення
релігійних обрядів
та церемоній
проведення
релігійних обрядів
та церемоній

До 17.11.2023

Комунальне некомерційне підприємство
«Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»
Чернігівської
обласноїЕкзархії
ради Української
Релігійне
управління

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

160597,50 грн станом на 1 грн в рік
17.12.2020

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

348469,61 грн станом на 1 грн в рік
30.09.2020

24

25

16591,21 грн. станом на
01.10.2020

227,24 грн

26

27

28

29

30

1 грн в рік

62700,00 грн. станом на
17.02.2021

1 грн в рік

31

32

33

34

35

36

1%

До 25.02.2026

37

38

м.Корюківка, вул. Шевченка, 116
39

175,9

Греко-Католицької церкви
До 14.09.2023

Релігійна громад Української
Православної Церкви Київського
Патріархату Свято - Вознесенської Парафії

1 грн в рік

с.Сахутівка, вул. Десняка, 51

60

проведення
релігійних обрядів
та церемоній
проведення
релігійних обрядів
та церемоній
проведення
релігійних обрядів
та церемоній
для функціонування
пункту
волонтерської
допомоги

с.Сядрине, вул. Г. Білого, 76

200

с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а

131,3

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а

20,5

м.Корюківка, вул. Шевченка, 85 а

71,2

м.Корюківка, вул. Шевченка, 85 а

31,1

с.Рейментарівка, вул. Шевченка, 6

19,5

м.Корюківка, вул. Костюк Г., 20а

401,16

с.Рейментарівка, вул. Шевченка, 6

19,5

с.Забарівка, ву. Гагаріна, 29

62,65

надання первинної
медичної допомоги
населенню

м.Корюківка

879 800,00

для здійснення
благоустрою
для здійснення
благоустрою
для здійснення
благоустрою
організації
правопорядку
для здійснення
благоустрою
для здійснення
благоустрою
розміщення
службових кабінетів
установи, що
фінансується за
кошти державного
бюджету
розміщення

40

41

42

До 21.01.2022

Релігійна громада Української Православної Корюківська міська рада
церкви Чернігівської парафії Різдва
Богородиці
Релігійна громада Української Православної Корюківська міська рада
церкви Чернігівської Єпархії СвятоТроїцького-Патріархату
Релігійна громада Української Православної Корюківська міська рада
церкви Святого Феодосія

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

Корюківська спілка воїнів-учасників АТО

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

Корюківська РДА

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

162336,00 грн станом на 1 грн в рік
17.02.2021

Північно-Східне міжрегіональне управління Корюківська міська рада
Міністерства юстиції (м.Суми)

Нежитлове приміщення

77979,11 грн станом на
22.12.2020

АТ "Укрпошта"

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

Корюківський районний територіальний
центр комплектування та соціальної
підтримки

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

1 грн в рік

До 04.11.2021

Комунальне некомерційне підприємство
«Корюківський центр первинної медикосанітарної допомоги» Корюківської
районної ради

Корюківська міська рада

До 04.11.2022

Комунальне некомерційне підприємство
«Корюківський центр первинної медикосанітарної допомоги» Корюківської
районної ради
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Корюківської міської ради
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Корюківської міської ради
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Корюківської міської ради
Управління Служби безпеки України в
Чернігівській області
Корюківська житлово-експуатаційна
контора
Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківської міської ради
Менський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної допомоги

Корюківська міська рада

ФОП Солдатова Олена Михайлівна

До 26.05.2022

До 15.05.2023

До 28.01.2022

Нежитлова будівля

27432,00 грн станом на
18.06.2020

1 грн в рік

43

орган державної
До 24.02.2026
влади (державний
архів)
орган державної
До 24.12.2024
влади (державна
ноторіальна
контора)
послуги з
перевезення та
доставки (вручення)
поштових
відправлень
До 09.09.2021
органи місцевого
військового
управління України,
що фінансується з
бюджету
До 30.05.2023
надання первинної
медичної допомоги
населенню

44

45

46

47

48

49
50

м.Корюківка

265 828,00

м.Корюківка

1 158 000,00

м.Корюківка

620167,66

м.Корюківка

2946300,00

с.Домашлин

3835,00

м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, ІІІ
поверх

45

м. Корюківка, вул. Бульварна, 13

16

51
52
53
54
55

56
57

8%

перукарні

До 16.11.2021
До 02.05.2022
До 30.09.2022
До 24.12.2024
До 04.12.2024
До 14.12.2023
До 30.09.2023

До 31.08.2023

1 грн в рік

1 грн в рік

879800,00 грн станом на
01.12.2018
Фреза ДЕМ-121
265828,00 грн станом на
01.05.2019
Трактор ХТЗ-150К-09.172.00
11580008,00 грн станом
на 01.09.2019
Легковий автомобіль Renault
620167,66 грн станом на
Duster
01.03.2019
Сміттевох з навісним обладнанням 2946300,00 грн станом на
ФПВ-442МВ
01.12.2019
автомобіль ГАЗ 53А

1 грн в рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

Нежитлове приміщення

89148,00 грн станом на
25.09.2020

1 грн в рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

Нежитлове приміщення

23106,72 грн станом на
23.08.2017

199,8 грн

Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада

Трактор «Беларус-82.1»

1 грн в рік
1 грн в рік
1 грн в рік
1 грн в рік
1 грн в рік

м. Корюківка, вул. Бульварна, 13

33,85

8%

розміщення
До 31.09.2022
майстерні по
ремонту
радіотелевізійної та
комп’ютерної
техніки
розміщення класу
До 31.07.2024
для занять танцями
надання послуг з
До 14.02.2022
організації гарячого
харчування учнів,
які навчаються в
навчальних
закладах,
розташованих в зоні
радіоекологічного
контролю
Корюківського
району

ФОП Єременко Олександр Григорович

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

Нежитлове приміщення

48885,15 грн станом на
23.08.2017

м. Корюківка, вул. Бульварна, 13

80,15

15%

с.Савинки, вул.Шкільна, 4

35

1%

ФОП Пінченко Катерина Олексіївна

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

Нежитлове приміщення

165280,00 грн станом на 319,14 грн
06.08.2020
30113,98 грн станом на 316,44 грн
08.02.2021

м.Корюківка, вул. Вокзальна, 2

47,1

розміщення
До 03.05.2022
службових кабінетів
установи, що
отримує кошти з
міського бюджету

Корюківська районна організація ветеранів

Центр надання соціальних послуг
Корюківської міської ради

Нежитлове приміщення

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

25

10%

аптечний пункт

До 30.06.2023

23,3

3%

для розміщення
офісу

До 01.08.2024

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

29,4

18%

до 25.09.2022

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

1,84

надання медичної
стоматологічної
допомоги
розміщення
банкомату

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

1,84

розміщення
банкомату

До 20.07.2023

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

1

для розміщення
терміналу

До 31.08.2021

Приватне підприємство «Фірма «Медінтех» Комунальне некомерційне підприємство
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради
Корюківський районний громадський
Комунальне некомерційне підприємство
благодійний фонд «Здоров'я»
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради
ФОП Невжинський Олександр
Комунальне некомерційне підприємство
Олександрович
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради
АТ «ПОЛІКОМБАНК»
Комунальне некомерційне підприємство
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Комунальне некомерційне підприємство
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Комунальне некомерційне підприємство
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

40,25

аптечний пункт

До 31.12.2023

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ліки України»

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради

4715,14 грн

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

89

Розміщення
спортивного залу

До 01.05.2026

Громадська організація «Спортивний клуб
«Сила»

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 214193,33 грн. від
‟Корюківська центральна районна лікарня»
19.04.2021
Корюківської міської ради

1 грн в рік

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

16,1

18%

стоматологічний
кабінет

До 30.09.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВІТАДЕНТ»

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 24794,00 грн. станом на
‟Корюківська центральна районна лікарня»
11.11.2015
Корюківської міської ради

645,76 грн

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

292,8

3%

До 30.10.2021

Комунальне некомерційне підприємство
«Чернігівська обласна лікарня»
Чернігівської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 383993,47 грн. Станом на 1 грн в рік
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 19 кімнат
09.11.2015
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

18,75

18%

розміщення
відділення
нефрології та
гемодіалізу
стоматологічні

До 20.01.2026

ФОП Бабич Марина Олександрівна

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 31171,89 грн. станом
‟Корюківська центральна районна лікарня»
24.02.2017
Корюківської міської ради

58
59

Приватне підприємство "В.М.В."

Нежитлове приміщення

427,86 грн

60

61

62

63

64

До 31.03.2023

65

66

67

10%

68

69

70

71

послуги
72

Частина нежитлового приміщення 23853,00 грн. станом на
27.09.2012

612,88 грн

Частина нежитлового приміщення 62715,83грн. станом на
03.05.2024

156,79 грн

Частина нежитлового приміщення 60626,72 грн. станом на
16.09.2020

1195,76 грн

Частина нежитлового приміщення

875,92 грн

Частина нежитлового приміщення

688,03 грн

Частина нежитлового приміщення

535,06 грн

781,07 грн

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

42,98

18%

пункт збору
біоматеріалів

До 31.03.2022

ФОП Ткаченко Володимир Іванович

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 71889,78 грн. станом на 1578,30 грн.
‟Корюківська центральна районна лікарня»
13.03.2018
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

24,15

18%

аптечний пункт

До 02.04.2025

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фармсвіт Здоров'я»

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 50816,47 грн. станом
‟Корюківська центральна районна лікарня»
24.02.2017
Корюківської міської ради

73

74

53702,00 грн стоаном на 1 грн в рік
26.07.2019

1607,48 грн.

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

39,1

До 31.05.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ліки України"

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 70575,50 грн. станом на 5370,28 грн.
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 1 кімнати
01.03.2019
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

96,65

розміщення медико- До 30.09.2022
соціальної
експертизи

Комунальний медичний заклад «Обласний
центр медико-соціальної експертизи»
Чернігівської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення
‟Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

119,68

Заготівля крові та їх До 01.05.2024
компоненто

Комунальне некомерційне підприємство
«Чернігівський обласний центр крові»
Чернігівської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 303 189,33 грн станом на 2,75 грн.
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 7 кімнат
18.05.2021
Корюківської міської ради

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

34

1%

заклади торгівлі та
громадського
харчування

До 16.04.2025

ФОП Гаврюш Євгеній Михайлович

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 1 кімнати
Корюківської міської ради

6138,78 грн.

м. Корюківка вул. Вокзальна, 2

29,3

0,08%

магазин «Оптика»

До 31.08.2022

ФОП Стецко Надія Володимирівна

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 1 кімнати
Корюківської міської ради

885,40 грн.

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

8,75

Кабінет лікаря
судово-медичного
експерта

До 05.05.2026

Комунальний заклад «Чернігівське бюро
судово-медичної експертизи»

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення 21058,33 грн. станом
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 1 кімнати
23.02.2021
Корюківської міської ради

1,00 грн. на рік

м. Корюківка вул. Шевченка, 89

57,48

Для надання
До 01.12.2021
екстренної медичної
допомоги

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення,
‟Корюківська центральна районна лікарня» гараж з 2 кімнат
Корюківської міської ради

1,00 грн. на рік

м. Корюківка вул. Шевченка, 101

491,75

Комунальне некомерційне підприємство
Частина нежитлового приміщення
‟Корюківська центральна районна лікарня» з 37 кімнат
Корюківської міської ради

1,00 грн на рік

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

30,22

15%

надання
ДО 29.11.2025
перукарський послуг

Комунальне некомерційне підприємство
«Обласний центр екстреної медичне
допомого та медицини катастроф»
Чернігівської обласної ради
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради
ФОП Мелешко Ксенія Василівна

Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

59867,83 грн станом на
15.10.2020

1067,80 грн

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

18,2

18%

До 04.11.2023р.

ФОП Коваль Ірина Сергіївна

КП «Благоустрій»

Нежитлове приміщення в адмін.
будівлі

36055,39грн. станом на
16.10.2020р.

592,63 грн

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

25,1

18%

Розміщення
торгівельного
об’єкту із продажу
непродовольчих
товарів
розміщення офісу

До 20.09.2022

ФОП Кіщенко Наталія Миколаївна

18%

До 20.10.2021

ФОП Петрова Вікторія Вікторівна

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

9,3

18%

Розміщення
торгівельного
об’єкту із продажу
непродовольчих
товарів
розміщення офісу

15903,00 грн станом на
04.10.2019
42835,50 грн станом на
04.10.2019

267,43 грн

25,05

Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

До 20.09.2022

ФОП Корінь Таїсія Миколаївна

1%

на розсуд орендаря

До 30.03.2026

ФОП Усенко Інна Василівна

Нежитлове приміщення

298,00 грн

м. Корюківка , вул Костюк Галини, 16

10,0

15903,00 грн станом на
04.10.2019
29786,72 грн станом на
09.02.2021
Обладнання баздвої станції
12666,67 грн станом на
мобільного( стільникового) зв’язку 06.09.2018

267,43 грн

13,2

Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

м. Корюківка , вул Шеченко, 87

м. Корюківка, вул. Шевченка, 87

25,4

Нежитлове приміщення в адмін.
будівлі
Нежитлове приміщення

573,00 грн

с.Сядрине, вул.Заводська, 15/1
с.Сядрине, вул.Заводська, 15

Комунальне підприємство "Благоустрій"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківська міська рада

10%

розміщення
аптечного пункта

75

76

77

78

79

80

.

81

Для надання
До 31.12.2022
первинної допомоги
населенню району

82

323,17 грн.

83

84
85

86
87
88

розміщення суб’єкта До 20.08.2021
господарювання, що
здійснює надання
якісних послуг
швидкісного
інтернетуобладнанн
я станції мобільного
(стільникового)
зв’язку

ПрАТ "ВФ Україна"

На розсуд орендаря До 30.03.2026

акціонерне товариство «НАСК»Оранта»

61,91

склад

ФОП Бобришев Юрій Михайолович

29,3

надання
До 27.11.2019
телекомунікаційних
послуг

Нежитлове приміщення

720,31 грн

3013,46 грн

89

1%

90

До 05.01.2022

91

92

Акціонерне товариство "Укртелеком"

Нежитлове приміщення

57316,88грн. станом на
09.02.2021р.

506,93 грн
83,05 грн

с.Сахутівка, вул.Шевченка, 38А

23,8

с.Сахутівка, вул.Шевченка, 38А

51,2

с.Сахутівка, вул.Шевченка, 61Б

1495,9

розміщення дільниці До 31.12.2021
ветмедицини

Корюківська районна державна лікарня
ветеринарної медицини

Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

18%

офіс

До 31.07.2022

Картоплесховище

До 19.04.2028

Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківська міська рада
Комунальне підприємство "Убідьське"
Корюківська міська рада

Нежитлове приміщення

12%

Товариство з обмеженою відповідальністю
"АНВ-АГРО"
ФОП Абинашний В’ячеслав Іванович, ФОП
Верещако Юрій Феодосійович

1 грн в рік

93
94
95

Картоплесховище

31119,37 грн станом на 466,79 грн
22.07.2019
298885,00 грн станом на 2988,86 грн
23.12.2016

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 7-8/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 27.08.2021 року № 370 «Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII
«Про міський бюджет на 2021 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. 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 235 283 595,40 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 224 532 595,40 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 260 333 379,84 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 213 264 147,84 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 47 069 232 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 28 129 192
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 28 129 192
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 50 995 621 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

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення сьомої восьмої Корюківської міської ради восьмого
скликання від 30 серпня 2021 року № 7-8/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

146423700

146163700

260000

0

11000000

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

92824000

92824000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

92824000

92824000

8050000

8050000

0

0

4100000

4100000

3930000

3930000

20000

20000
0

0

13000000
13010100

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

13010200

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

130301000

Рентна плата за користування надрами

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

8160000

8160000

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1000000

1000000

14030000

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

3900000

3900000

14040000

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

3260000

3260000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

37129700
22927000
14202700

37129700
22927000
14202700

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

260000

0

260000

0

19010000

Екологічний податок

260000

0

260000

0

10256000

1345000

8911000

0

0

0

20000000

Неподаткові надходження

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

10000

10000

21081100

Адміністративні штрафи

10000

10000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

1335000

1335000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

920000

920000

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

300000

300000

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
25000000

Державне мито
Власні надходження бюджетних установ

15000
8911000

15000
8911000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1550000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1550000

1550000

1550000

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

33010100

0

1550000

1550000

50000000

Цільові фонди

30000

0

30000

50110000

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

30000

0

30000

40000000

Офіційні трансферти

158259700
77023895

147508700
77023895

10751000
0

1550000
0

41000000

Від органів державного управління

77023895

77023895

0

0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

74310945

74310945

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

10000000

10000000

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

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2712950

2712950

0

0

41051200

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

200880

200880

41051400

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

833950,40

833950,40

639220

639220

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

235283595,40 224532595,40

А.ПЛЮЩ

0

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 8-8/VIII

Про Бюджетний регламент
Корюківської міської ради
З метою упорядкування процесів формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються
Корюківською міською радою протягом бюджетного періоду, чіткої
координації учасників бюджетного процесу, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету та соціальноекономічного та культурного розвитку, відповідно до Бюджетного кодексу
України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Бюджетний регламент Корюківської міської ради, що
додається.
2. Загальному відділу виконавчому апарату міської ради забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Корюківської міської
ради.
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
4. Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2022 року рішення
дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня
2017 року «Про Бюджетний регламент Корюківської міської ради».

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

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 8-8/VIII

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Корюківської міської ради

м. Корюківка
2021 рік

1

І. Загальна частина
1. Бюджетний регламент Корюківської міської ради (далі – Бюджетний
регламент) визначає основні організаційні засади щодо складання, розгляду,
затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності бюджету
Корюківської міської територіальної громади.
2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму)
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, що здійснюються Корюківською міською радою, її виконавчими
органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації
взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.
3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», наказ
Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного
регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та інших
нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.
ІІ. Складання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної
громади
1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради (далі – Фінансовий
відділ) щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних
коштів складає прогноз бюджету громади – документ середньострокового
бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на
середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого
бюджету.
2. Показники прогнозу міського бюджету визначаються з урахуванням
положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди
Бюджетною декларацією та прогнозом міського бюджету, схваленим у
попередньому бюджетному періоді.
При цьому показники прогнозу міського бюджету можуть відрізнятися
від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом міського
бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних
показників економічного і соціального розвитку Корюківської міської
територіальної громади, врахованого при складанні прогнозу міського
бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про міський
бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету,
схваленому у попередньому бюджетному періоді;
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3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів,
рішень, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.
3. Фінансовий відділ на підставі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників
економічного і соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади на
середньостроковий період та аналізу виконання бюджету громади у попередніх
та поточному періодах прогнозує обсяги доходів бюджету громади, визначає
обсяги фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету
громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади та
надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період.
4. Фінансовий відділ розробляє та у визначені ним терміни доводить до
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій
до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків
бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади на
середньостроковий період.
Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету можуть
запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги,
яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі
підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.
Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками
бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність
доведеним граничним показникам видатків міського бюджету та надання
кредитів з міського бюджету і вимогам доведених інструкцій.
На основі такого аналізу начальник Фінансового відділу приймає рішення
про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до
прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади.
5. Фінансовий відділ до 15 серпня року, що передує плановому, подає до
виконавчого комітету міської ради прогноз бюджету Корюківської
територіальної громади.
6. Виконавчий комітет міської ради не пізніше 1 вересня року, що передує
плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Корюківської міської
територіальної громади і у п’ятиденний строк подає їх разом із фінансовоекономічним обґрунтуванням до міської ради.
7. Проєкт рішення про прогноз бюджету Корюківської міської
територіальної громади розглядається Корюківською міською радою в порядку,
визначеному регламентом міської ради.
8. Проєкт рішення про прогноз бюджету Корюківської міської
територіальної громади містить:
1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку
Корюківської міської територіальної громади, враховані під час розроблення
прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади;
2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Корюківської
міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету, загальні
граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
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Корюківської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та
спеціальний фонди);
3) показники за основними видами доходів бюджету Корюківської
міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний
фонди);
4) показники дефіциту (профіциту) бюджету Корюківської міської
територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування
бюджету Корюківської міської територіальної громади (з розподілом на
загальний та спеціальний фонди);
5) граничні показники видатків бюджету Корюківської міської
територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним
розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний
фонди);
6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів,
визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету та
надання кредитів з бюджету Корюківської міської територіальної громади;
7) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення
про бюджет Корюківської міської територіальної громади.
9. Складання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної
громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього
Регламенту.
ІІІ. Складання проєкту бюджету Корюківської міської територіальної
громади
1. Вихідні матеріали для складання проєкту бюджету Корюківської міської
територіальної громади:
1) доведені Міністерством фінансів України особливості складання
розрахунків до проєкту міського бюджету на наступний бюджетний період;
2) доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних
запитів та інструкції щодо їх заповнення;
3) доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих
обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційнометодологічні вимоги та інші показники щодо складання проєкту міського
бюджету, а також пропозиції щодо форми проєкту рішення про міський бюджет
(типова форма рішення);
4) доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому
читанні проєктом закону про Державний бюджет України) показники
міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і
текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання
проєкту міського бюджету;
5) доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і
субвенцій, вилучення коштів;
6) матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради,
іншими установами;
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7) бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету;
8) депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані
з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку,
інших цільових програм, а також із складанням бюджету Корюківської міської
територіальної громади;
9) результати громадських слухань та обговорень програми соціальноекономічного розвитку та проєкту бюджету Корюківської міської територіальної
громади;
10) результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими
особами міської ради;
11) результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю,
«гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх
представниками, так і іншими особами;
12) звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів
самоорганізації населення;
13) заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу
до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади;
14) граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до
бюджету Корюківської міської територіальної громади;
15) попередній прогноз доходів і видатків бюджету Корюківської міської
територіальної громади на наступний рік;
16) результати голосування за Бюджетом участі та шкільним бюджетом.
Фінансовий відділ згідно з типовою формою бюджетних запитів,
визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей
складання проєктів місцевих бюджетів розробляє і доводить до головних
розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних
запитів (або зміни до діючої інструкції), граничні показники видатків на
середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання
бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.
Фінансовий відділ на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту
бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними
розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті,
пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних
коштів.
З метою залучення громадськості до процесу формування бюджету
Корюківської міської територіальної громади, головними розпорядниками
коштів у період з 01 липня по 01 серпня проводяться консультаційні зустрічі з
жителями громади, за участю старост відповідних округів, на яких
здійснюється збір пропозицій щодо формування бюджету.
Головні розпорядники вивчають пропозиції та приймають рішення щодо
включення їх до бюджетного запиту.
На основі результатів аналізу бюджетного запиту начальник Фінансового
відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції
проєкту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету
Корюківської міської ради.
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Фінансовий відділ готує проєкт рішення про бюджет Корюківської
міської територіальної громади на наступний рік відповідно до типової форми
рішення, доведеної Міністерством фінансів України.
Основні вимоги до Проєкту бюджету:
1) застосування принципу обґрунтування видатків (головні розпорядники
бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);
2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці
працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата
комунальних послуг та енергоносіїв;
3) при плануванні капітальних вкладень, у першу чергу, передбачаються
кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у
попередніх роках.
2. В проєкті рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади визначаються:
1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету
Корюківської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та
спеціальний фонди);
2) обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Корюківської міської
територіальної громади;
3) розмір оборотного залишку коштів бюджету Корюківської міської
територіальної громади;
4) перелік захищених видатків бюджету Корюківської міської
територіальної громади;
5) додаткові положення, що регламентують процес виконання міського
бюджету;
6) доходи бюджету Корюківської міської територіальної громади за
бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
7) фінансування бюджету Корюківської міської територіальної громади за
бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
8) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за
бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з
них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та
видатків розвитку (у додатку до рішення);
9) обсяги кредитування бюджету, в тому числі за рахунок їх повернення
(у додатку до рішення);
10) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів (у
додатку до рішенн);
11) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатку до
рішення);
12) розподіл витрат на реалізацію місцевих (регіональних) програм (у
додатку до рішення).
3. Разом з проєктом рішення про бюджет Корюківської міської
територіальної громади подаються:
1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:
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а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його
розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту
бюджету;
б) оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету
внаслідок наданих Корюківською міською радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет,
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною
класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній,
поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та
кредитування бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання
субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;
2) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні
бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в
бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного
бюджетного періоду;
3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;
4) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту
бюджету Корюківської територіальної громади;
5) інформацію про хід виконання бюджету Корюківської міської
територіальної громади у поточному бюджетному періоді.
Проєкт рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному
веб-сайті Корюківської міської ради не пізніше 10 робочих днів.
4. Складання проєкту бюджету Корюківської міської територіальної
громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього
Регламенту.
IV. Розгляд проєкту бюджету Корюківської міської територіальної
громади
1. Проєкт рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на наступний рік перед його розглядом на сесії Корюківської міської
ради схвалюється виконавчим комітетом Корюківської міської ради з
урахуванням вимог пункту 6 розділу 2.
2. Проєкт рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на наступний рік розглядається Корюківською міською радою в
порядку, визначеному Регламентом міської ради.
3. Доповідачем по проєкту рішення про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на пленарному засіданні міської ради від виконавчого
комітету Корюківської міської ради виступає начальник Фінансового відділу.
4. Перед розглядом проєкту рішення про бюджет Корюківської міської
територіальної громади міська рада затверджує програму економічного і
соціального розвитку міста, програми розвитку міста галузевого спрямування
(або, за необхідності, вносить зміни до діючих програм).
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Бюджет Корюківської міської територіальної громади затверджується
рішенням сесії Корюківської міської ради до 25 грудня року, що передує
плановому.
Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою
України
не
прийнято
закон
про
Державний
бюджет
України, Корюківська міська рада при затвердженні бюджету Корюківської
міської територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів
визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий
бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради
України.
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про
Державний бюджет України Корюківська міська рада приводить обсяги
міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет
України.
5. Рішення про бюджет Корюківської міської територіальної громади має
бути опубліковане на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради у термін,
визначений законодавством.
V. Виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади
1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету Корюківської
міської територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з
питань виконання бюджету здійснює Фінансовий відділ.
2. Бюджет Корюківської міської територіальної громади виконується за
розписом, який затверджується начальником Фінансового відділу. Начальник
Фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність
розпису бюджету Корюківської міської територіальної громади встановленим
бюджетним призначенням.
3. При виконанні бюджету Корюківської міської територіальної
громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється
органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу
України.
За рішенням Корюківської міської ради при виконанні бюджету
Корюківської міської територіальної громади обслуговування бюджетних
коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ
може здійснюватися установами банків державного сектору в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету за доходами здійснює
прогнозування та аналіз доходів бюджету Корюківської міської територіальної
громади.
Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,
забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету
Корюківської міської територіальної громади податків і зборів та інших доходів
відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною
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інформацією з органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
5. Виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади за
видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною
статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ» (далі – Порядок № 228), наказу Міністерства фінансів України від
23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів» та іншими нормативно-правовими документами.
6. Виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади
передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Регламенту.
VI. Внесення змін до рішення про бюджет Корюківської міської
територіальної громади
1.Зміни до рішення про бюджет можуть вноситись у разі:
1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у
відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його
несвоєчасного прийняття);
2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду
бюджету Корюківської міської територіальної громади (на підставі офіційного
висновку Фінансового відділу про перевиконання чи недовиконання дохідної
частини загального фонду міського бюджету). Факт перевиконання дохідної
частини загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної
громади визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних
періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних
висновків Фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду
міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у
розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.
Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на
підставі офіційного висновку Фінансового відділу за підсумками квартального
звіту в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету,
врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на
15 відсотків.;
3) розподілу залишку коштів на початок бюджетного періоду загального
та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)
бюджету Корюківської міської територіальної громади (на підставі офіційного
висновку Фінансового відділу про обсяг залишку коштів загального та
спеціального фондів бюджету);
4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками
бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
5) внесення змін до показників закону про Державний бюджет України,
зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;
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6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного
кодексу України;
7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.
2. Рішення про внесення змін до бюджету Корюківської міської
територіальної громади приймається Корюківською міською радою.
Проєкти таких рішень готує Фінансовий відділ, схвалює виконавчий
комітет міської ради та розглядається Корюківською міською радою в порядку,
визначеному регламентом міської ради.
Пропозиції до проєту рішення міської ради про внесення змін до бюджету
Корюківської міської територіальної громади в частині розподілу додаткового
фінансового ресурсу бюджету (перевиконання дохідної частини бюджету,
розподіл залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та
спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)),
перерозподілу затверджених бюджетних призначень готуються в такому
порядку:
- при підготовці пропозицій щодо виділення додаткових бюджетних
призначень, перерозподілу затверджених бюджетних призначень головні
розпорядники бюджетних коштів враховують зміну законодавства,
опрацьовують запити, звернення, пропозиції, у тому числі рекомендації
постійних комісій міської ради, і враховують їх у разі доцільності (пропозиції
аналізуються на відповідність видатковим повноваженням бюджету згідно з
Бюджетним кодексом України, цілям та завданням міських цільових
(комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних
коштів тощо);
- Фінансовий відділ узагальнює надані пропозиції з метою включення до
проєкту рішення про внесення змін до бюджету Корюківської міської
територіальної громади в межах обсягу додаткового фінансового ресурсу
бюджету обсягів витрат за відповідними напрямами по кожному головному
розпоряднику бюджетних коштів.
Проєкт рішення міської ради про внесення змін до бюджету та матеріали,
що додаються до нього, готуються з урахуванням вимог регламенту міської
ради.
3. Корюківська міська рада в рішенні про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на відповідний рік надає право виконавчому комітету
Корюківської міської ради за погодженям з постійною комісією міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку за
рішенням виконавчого комітету:
- здійснювати перерозподіл видатків бюджету Корюківської міської
територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень
головного розпорядника бюджетних коштів і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами у порядку, визначеному чинним законодавством
України, що врегульовує дане питання;
-приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів
з інших бюджетів;
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4. Зміни, що були внесені до міського бюджету в міжсесійний період
відповідно до пункту 3 даного розділу, підлягають обов’язковому
затвердженню на черговому пленарному засіданні Корюківської міської ради.
5. Особливості виконання бюджету Корюківської міської територіальної
громади у разі несвоєчасного його прийняття.
Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про
бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади,
виконавчі
органи Корюківської міської ради мають право здійснювати витрати бюджету
Корюківської міської територіальної громади лише на цілі, визначені у рішенні
про бюджет Корюківської міської територіальної громади на попередній
бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на наступний бюджетний період,
схваленому виконавчим комітетом Корюківської міської ради та поданому на
розгляд Корюківської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні
асигнування бюджету Корюківської міської територіальної громади сумарно не
можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених
рішенням про бюджет Корюківської міської територіальної громади на
попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою
статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а
також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого
бюджету).
До прийняття рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні
видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням
коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати
місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.
У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет Корюківської
міської територіальної громади при формуванні надходжень та здійсненні
витрат бюджету Корюківської міської територіальної громади застосовуються
норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний
бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом –
норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).
Бюджет Корюківської міської територіальної громади виконується за
тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується
начальником Фінансового відділу.
6. Виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади
передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Регламенту.
VII. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету
Корюківської міської територіальної громади
1. Звітність про виконання бюджету Корюківської міської територіальної
громади здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
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2. Фінансовий відділ отримує від територіального органу Казначейства
України звіти про виконання бюджету територіальної громади, складені за
встановленими формами.
3. Квартальні та річні звіти про виконання бюджету Корюківської міської
територіальної громади розглядаються на засіданнях виконавчого комітету
міської ради та подаються на розгляд постійних комісій міської ради з
послідуючою передачею його на розгляд сесії міської ради у двомісячний строк
після завершення відповідного бюджетного періоду.
4. До проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету
громади за попередній рік Фінансовий відділ подає пояснювальну записку, яка
має містити інформацію за основними видами доходів та витрат бюджету
громади, причини недовиконання (перевиконання) бюджетних призначень за
доходами, стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за витратами
бюджету.
5. Інформація про виконання бюджету Корюківської міської
територіальної громади (квартальні та річні звіти) оприлюднюються на
офіційному веб-сайті міської ради.
6. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної
звітності про виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади
наведений у додатку 4 до цього Регламенту.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ
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Додаток 1
до Бюджетного регламенту Корюківської міської
ради
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади на середньостроковий період
№
з/п

Термін виконання
Зміст заходів
до 1 травня

Відповідальні за
виконання

1

Здійснення
аналізу
виконання бюджету Корюківської міської
територіальної громади у попередніх та поточному
бюджетних
періодах, виявлення тенденцій у виконанні
дохідної
та видаткової
частин бюджету.

2

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційнометодологічних
засад
складання прогнозу бюджету Корюківської
міської територіальної громади, визначених Міністерством фінансів
України, та інструктивного листа щодо основних організаційних
засад
процесу підготовки пропозицій до прогнозу
бюджету.

3

Надання фінансовому відділу основних прогнозних
показників
економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період.

до 1 травня

Відділ економіки, транспорту,
інвестицій та туризму

4

Підготовка та подання фінансовому відділу прогнозних обсягів на
середньостроковий період:

до 1 травня

Відділ земельних ресурсів та
комунального майна

в триденний термін
після їх
отримання

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення під об’єктами нерухомості;
- податку на майно (в частині плати за землю), в тому числі
по земельному податку та орендній платі за землю;

окремо

- коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
- надходжень коштів від продажу на земельних торгах (у формі
аукціону) права оренди земельних ділянок;
- надходжень до бюджету міста коштів від орендної
користування майном міської комунальної власності

плати

за

- надходження коштів від відчудження майна комунальної власності
- коштів адміністративного
збору
за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та
громадських формувань

Відділ надання адміністративних
послуг

- коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень;
- плати за надання інших адміністративних послуг

5

Прогнозування
обсягів
доходів бюджету Корюківської міської
територіальної громади, визначення обсягів фінансування
бюджету
Корюківської міської територіальної громади , повернення кредитів до
бюджету Корюківської міської територіальної громади, а також
орієнтовних граничних показників видатків бюджету Корюківської міської
територіальної громади та надання кредитів з бюджету міста на
середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального
розвитку України та громади, аналізу виконання
бюджету
Корюківської міської територіальної громади
в попередніх та
поточному бюджетних періодах.

до 20 травня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

6

Підготовка та внесення змін до показників схваленого в попередньому
бюджетному
періоді
прогнозу
бюджету міста на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5.

до 1 червня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

7

Розроблення та доведення до головних
розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій
до прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади та
орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету
громади на середньостроковий період

до 15 червня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

8

Надання фінансовому відділу міської
бюджету
міста.

9

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних
коштів пропозицій до прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної
громади на
відповідність
доведеним орієнтовним граничним
показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і
вимогам доведених інструкцій.

ради пропозицій до

прогнозу

до1 липня

липень

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками
бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету
Корюківської міської територіальної громади

Головні розпорядники бюджетних
коштів
Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

Профільні заступники міського
голови, фінансовий відділ
Корюківської міської ради, головні
розпорядники бюджетних коштів

10 Доопрацювання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної

до 15 серпня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

11 Подання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади

до 15 серпня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

12 Подання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади

до 1 вересня

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

вересень

Фінансовий відділ Корюківської
міської ради

громади за результатами проведених погоджувальних нарад та
отриманої інформації.
на розгляд

до міської

та схвалення виконавчого комітету міської ради.

ради

для

розгляду у визначеному порядку.

13 Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними
комісіями міської ради.

Додаток 2
до Бюджетного регламенту Корюківської міської
ради
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади
№
з/п

Термін виконання
Зміст заходів
до 1 квітня

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

до 20 вересня

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів
особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих
бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на
плановий рік, надісланих МФУ
Отримання від Департаменту фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації:
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті
державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення;
- організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо
складання прєктів місцевих бюджетів

в триденний термін після їх
отримання
після їх

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

до 20 вересня

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

5

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у
проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів
України;
- методики їх визначення.

в триденний термін після їх
отримання

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

6

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків міського бюджету та надання
кредитів з міського бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких
зобов’язані дотримуватися
всі
розпорядники бюджетних коштів.

до 15 жовтня

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

7

Складання та подання до фінансового відділу міської ради
бюджетних запитів.

8

Здійснення
аналізу
бюджетних запитів, отриманих від
головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення
щодо включення їх
до пропозиції проєкту бюджету Корюківської міської територіальної
громади.

9

Отримання від Департаменту фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації:
- обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного
бюджету, прийнятого Верховною Радою України в другому читанні;
- текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятий у
другому читанні

1

2

3

4

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється
горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих
бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних
осіб, чисельність населення).
Отримання від Головного управління Державної податкової служби
у Чернігівській області в тмежах компетенції інформації про
очікувані обсяги надходження до бюджету міста податків,
зборів та інших платежів в плановому в двох наступних за
плановим бюджетних періодах

Відповідальні за
виконання

до 1 листопада

Головні розпорядники
бюджетних коштів

листопад

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

листопад - грудень

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

10 Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів

в три денний термін після
їх
отримання

11 Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання

листопад- грудень

міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного
бюджету, а також у проєкті обласного бюджету.

проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади
(проведення слухань, консультацій, конференцій, брифінгів,
дискусій, вивчення громадських думок).

12 Підготовка проєкту рішення міської ради про бюджет

до 25 листопада

13 Схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет

до 25 грудня

Корюківської міської територіальної громади з додатками згідно з
типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і
матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України,
та його подання виконавчому комітету міської ради

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

Виконавчий орган ради,
фінансовий відділ
Корюківської міської
ради, головні
розпорядники
бюджетних коштів
Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

Виконавчий орган ради

Корюківської міської територіальної громади та подання його на
розгляд міської ради

14 Представлення

та
обговорення проєкту рішення про бюджет
Корюківської міської територіальної громади у постійних комісіях
міської ради.

грудень

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

не пізніше ніж через три
робочі дні після подання до
міської ради проект
бюджету Корюківської
міської територіальної
громади

Головні розпорядники
бюджетних коштів

16 Оприлюднення

за 10 робочих днів до
очікуваної дати проведення
сесії
міської ради

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

17 Доопрацювання

грудень

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

18 Супровід розгляду проекту рішення про бюджет Корюківської міської

грудень

Голова, представники
виконавчого комітету,
фінансового відділу,
головних розпорядників
бюджетних коштів

15 Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення
них в інший спосіб

проєкту рішення міської ради про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на офіційному сайті
Корюківської міської ради.

проєкту рішення міської ради про бюджет
Корюківської міської територіальної громади з урахуванням
показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у
проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою
України у другому читанні та у проєкті обласного бюджету.

територіальної громади у міській раді

19 Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Корюківської

міської територіальної громади на плановий рік на офіційному сайті
міської ради.

не пізніше ніж через п’ять
днів з дня його прийняття
прийняття

Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

Додаток 3
до Бюджетного регламенту Корюківської міської
ради
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади
№
з/ п

1

2

3

4

Термін виконання
Зміст заходів
Визначення
мережі розпорядників нижчого
рівня
та
одержувачів бюджетних
коштів, які згідно з проєктом рішенням міської ради про бюджет Корюківської
міської територіальної громади на плановий бюджетний період уповноважені на
виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету.
Погодження мережі в фінансовим відділом міської ради та подача до УДКСУ у
Корюківському районі
місцем обслуговування.

до 15 грудня року, що передує
плановому

Головні розпорядники
бюджетних коштів

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення міської ради про внесення
змін до бюджету в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у
відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує
плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про
державний бюджет і бюджет громади затверджено).

протягом 10 днів з дня
оприлюднен ня закону про
державний бюджет

Фінансовий відділ міської
ради

Затвердження та направлення до органу УДКСУ у Корюківському районі тимчасового розпису
бюджету
(якщо до початку бюджетного періоду розпис бюджету Корюківської міської
територіальної громади не затверджено ).
Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису.

до 30 грудня року, що передує Фінансовий відділ міської
плановому
ради

Складання тимчасових кошторисів та подання їх до УДКСУ у Корюківськму районі
Казначейства.
Доведення до головних розпорядників лімітних

довідок

про

бюджетні асигнування.

5

6

Відповідальні за
виконання

Подання фінансовому відділу міської ради уточнених проєктів кошторисів та інших
бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку
складання,
розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від
28.02.2002 № 228.

Затвердження розпису бюджету Корюківської міської територіальної громади. Подання розпису
до УДКСУ у Корюківськму районі

Розпорядники та
одержувачі бюджетних
коштів
у двотижневий строк з дня
прийняття рішення
міської ради про бюджет

Фінансовий відділ міської
ради

в термін, встановлений в
лімітних довідках

Головні розпорядники
бюджетних
коштів

не пізніше ніж через 30 днів
після затвердження бюджету

Фінансовий відділ міської
ради

протягом 3-х робочих днів з
дня затверджен ня розпису
бюджету міста

Фінансовий відділ міської
ради

7
Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету Корюківської
міської територіальної громади

8

9

10

Подання УДКСУ у Корюківському районі розподілу показників зведених кошторисів та
зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів відповідно до мережі.

протягом трьох робочих днів
після отримання витягу з
розпису бюджету

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду,річних та помісячних
планів використання бюджетних коштів. Подання їх УДКСУ у Корюківському районі

Протягом 30 календарних днів
після затвердження розпису
бюджету

Розпорядники та
одержувачі

Складання паспортів бюджетних програм та подання їх на погодження до фінансового відділу
міської ради.

протягом 30-ти днів після
прийняття рішення про бюджет

Головні розпорядники
бюджетних
коштів

Подання паспортів бюджетних програм до УДКСУ у Корюківському районі

протягом 45-ти днів після
прийняття рішення про бюджет

Головні розпорядники
бюджетних
коштів

11

12

Розпорядники
бюджетних коштів

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами, за спеціальним фондом – в межах відповідних
фактичних надходжень, за напрямами, затвердженими у паспортах бюджетних
програм.

протягом року

Розпорядники та
одержувачі бюджетних
коштів

Подання заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних
зобов’язань.

протягом року

Розпорядники та
одержувачі бюджетних
коштів

Підготовка розпоряджень/платіжних доручень
про
виділення
коштів
загального/спеціального
фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади

протягом року

Фінансовий відділ міської
ради

Здійснення
щомісячного
аналізу виконання дохідної частини бюджету Корюківської
міської територальної громади та уточнення її прогнозного обсягу.

протягом року

Фінансовий відділ міської
ради

Внесення змін до рішення міської ради про бюджет Корюківської міської територальної
громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України).

протягом року

Фінансовий відділ міської
ради

протягом року

Фінансовий відділ міської
ради

18

Внесення змін до розпису бюджету міста на підставі внесення змін до бюджету
Корюківської міської територальної громади та звернень розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

19

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань
у розрізі розпорядників нижчого
рівня
та
одержувачів бюджетних коштів відповідно
до мережі та подання УДКСУ у Корюківському районі

13

14

15

16

17

20

Внесення змін до кошторисів в частині власних
надходжень
бюджетних установ та
відповідних видатків у випадках, передбачених статтею 49 Порядку
складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних
установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 28.02.2002 № 228.
Внесення змін до паспортів бюджетних програм.

21

Подання квартального та річного звітів про виконання бюджету Корюківської міської
теиторіальної громади до міської ради.

22

23

Оприлюднення на офіційному сайті Корюківської міської ради:
- інформації про внесення змін до бюджету та виконання бюджету
- паспортів бюджетних програм та зміни до них

протягом 3- х робочих днів
після отримання довідки про
зміни

протягом року

Головні
розпорядники
бюджетних коштів

Розпорядники та
одержувачі бюджетних
коштів

протягом двох тижнів після
внесення відповідних змін до
розпису бюджету
або за необхідності уточнення
показників

Головні розпорядники
бюджетних
коштів

У двомісячний
строк після завершення
звітного
періоду

Фінансовий відділ міської
ради

Протягом року
Протягом 3-х робочих днів з
дня
затвердження

Фінансовий відділ міської
ради, головні
розпорядники бюджетних
коштів

Додаток 4
до Бюджетного регламенту
Корюківської міської ради
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності про виконання бюджетних програм
та бюджету Корюківської міської територіальної громади

№
з/п

Термін
виконання*

Зміст заходів

1

Складання та подання до УДКС у Корюківському районі
форм бюджетної звітності.

2

Складання та подання до УДКС у Корюківському районі
в термін, встановлений
зведеної звітності, складеної на підставі бюджетної звітності
УДКСУ у
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що
Корюквському районі
включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за
своїми операціями.

3

Подання фінансовому відділу міської ради звітів
виконання паспортів бюджетних програм

4

Отримання звітності про виконання бюджету
Корюківської міської територіальної громади від УДКСУ у
Корюківському районі

в термін, встановлений
Казначейством

Фінансовий відділ
міської ради

5

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до
в термін, встановлений
річного звіту про виконання бюджету Корюківської міської
департаментом
територіальної громади та подання до департаменту фінансів
фінансів
обласної державної адміністрації.
обласної державної
адміністрації

Фінансовий відділ
міської ради

6

Подання інформації щодо звіту про виконання плану по
мережі, штатах і контингенів установ, що фінансуються за
рахунок коштів міського бюджету за формами,
встановленими Міністерством фінансів України.

Фінансовий відділ
міської ради

7

Підготовка та подання до міської ради проєкту рішення
міської ради про затвердження річного звіту про виконання
бюджету
Корюківської міської територіальної громади
та
пояснювальної записки до нього.

8

Опублікування інформації про:
- виконання бюджету Корюківської міської
територіальної громади за підсумками кварталу та року;
- звіти про виконання паспортів бюджетних програм

про

в термін, встановлений
УДКСУ у
Корюквському районі
Казначейства

Відповідальні за
виконання**
Розпорядники та
одержувачі
бюджетних
коштів
Головні
розпорядники
бюджетних коштів

одночасно з поданням Головні розпорядники
зведеного
коштів
річного звіту до
УДКСУ у
Корюківському районі

в термін, визначений
департаментом
фінансової та
бюджетної політики
міської ради

до 1 березня

до
1 березня,
у терміни подання
річної звітності

Фінансовий відділ
міської ради

Фінансовий відділ
міської ради,
головні розпорядники
бюджетних коштів

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 9-8/VIII

Про Програму місцевого економічного
розвитку Корюківської міської територіальної
громади Чернігівської області та
План дій з її впровадження
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про
затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Корюківської
міської територіальної громади Чернігівської області та План дій з її
впровадження, 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

Р. АХМЕДОВ

Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 9-8/VIII

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

2021 рік
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Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження

Про Програму місцевого економічного розвитку
Програма місцевого економічного розвитку (МЕР) Корюківської міської територіальної
громади та План дій з її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global
Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Цей документ призначений для представників місцевої влади, бізнесу та
мешканців територіальної громади, які хочуть долучитися до створення та підтримки
сприятливого економічного середовища у територіальній громаді.
Програму МЕР розроблено на основі методології Програми USAID DOBRE з планування
місцевого економічного розвитку (https://decentralization.gov.ua/news/13511) та досвіду
консультантів та фахівців Програми, які працювали із 75-ма громадами попередніх когорт під час
розробки програм місцевого економічного розвитку.
Програма МЕР розроблена робочою групою з місцевого економічного розвитку, до складу
якої ввійшли представники Корюківської міської ради, місцевий бізнес та представники
громадськості (склад робочої групи – див. Додаток 1).
Про Програму USAID DOBRE
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) –
це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global
Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма
спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку
територіальних громад, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та
забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців
Програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр;
SocialBoost; Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного
управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний
Демократичний Інститут (NDI).
Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, ІваноФранківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із
червня 2020 Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та
Чернігівській.
© Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал
Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду
Сполучених Штатів.
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Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження

ВСТУП
Програма місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної громади
(далі – громада) та План дій з її впровадження (далі – програма) розроблена в рамках Програми
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Над підготовкою програми працювали члени робочої групи з місцевого економічного
розвитку, до складу якої увійшли представники різних цільових груп (Додаток 1 до програми).
Також відповідне розпорядження та склад Робочої групи та Положення, яким
регламентована її діяльність, можна перегялнути на офіційному сайті громади: http://koryukivkarada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/
Робоча група працювала у тісній співпраці із зовнішніми незалежними експертами на всіх
етапах підготовки програми, в тому числі протягом 2 семінарів в рамках компоненту «Місцевий
економічний розвиток» Програми DOBRE та під час візитів експертів у громаду. Результатом
спільної роботи робочої групи та експертів також є підготовлений Економічний профіль громади.
Економічний профіль громади (далі – профіль) містить зведену інформацію про ресурси
громади: місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну базу;
інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в громаді;
професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; громадські організації;
природні ресурси, а також інформацію про стратегію розвитку громади та SWOT аналіз громади.
Підтримання профілю в актуальному стані та регулярне оновлення його даних є абсолютно
необхідним, і це є завданням робочої групи з МЕР.
Візуалізована презентація (слайди) профілю знаходиться на сайті громади http://koryukivkarada.gov.ua/ в розділі Про громаду>Економіка>Економічний профіль.
З деталізованим профілем громади можна ознайомитися в розділі Консультативно-дорадчі
органи>Робоча група з МЕР: http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robochagrupa-z-mer/
Програма узгоджується з цілями Стратегічного плану розвитку громади до 2025 року і
розроблена на її виконання в частині розвитку місцевої економіки. За потреби можна вносити
зміни у програму, але ці зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку громади.
Метою програми є:
● Підтримати діючий в громаді бізнес;
● Стимулювати до підприємницької діяльності населення громади;
● Розвивати людський капітал та трудові ресурси, в тому числі серед місцевої молоді.
Класифікація окремих інструментів МЕР:
● Підтримка діючого бізнесу — інструменти, що допомагають покращувати якість
робочих місць і підвищувати інноваційність бізнесу.
● Сприяння розвитку підприємництва — інструменти, що створюють сприятливі умови
для започаткування нового бізнесу, збільшення кількості підприємців і компаній.
● Залучення нового бізнесу та інвестицій — інструменти, що створюють сприятливі
економічні та інфраструктурні умови для залучення нового бізнесу на територію та залучення
інвестицій для компаній.
● Розвиток людського капіталу — інструменти, націлені на підвищення рівня
компетентності працівників, професійну орієнтацію молоді, розвиток їх навичок і зменшення
міграції робочої сили.
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Програма складається із:
● Стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії;
● Набору конкретних проєктів місцевого економічного розвитку, реалізація яких
дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку
громади;
● Плану дій із впровадження програми.
Кожен проєкт – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких
призводить до досягнення поставленої мети в установлений термін із залученням визначених
людських, матеріальних та фінансових ресурсів.
Програма містить перелік конкретних проєктів, які реалізовуватиме громада протягом 2021
– 2024 років. Цей перелік не є вичерпний. Члени робочої групи з місцевого економічного розвитку
у будь-який момент можуть прийняти рішення додатково включити до програми один чи декілька
проєктів.
Реалізація даної програми покладається на членів робочої групи з місцевого економічного
розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проєкту, із можливим залученням всіх
заінтересованих сторін.
В програму також не включений проєкт місцевого економічного розвитку, який уже
реалізується в рамках секторальної підтримки ЄС у співпраці з Агенцією регіонального розвитку
Чернігівської області "Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів у
Чернігівській області", в межах якого передбачається створення у громаді Центру підтримки
бізнесу із простором для дизайн-мислення, зонами консалтингу та коворкінгу.
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Частина 1. Стратегічне бачення і цілі
економічного розвитку
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Стратегія розвитку громади направлена на створення зручних для життя та роботи умов в
громаді, створення сприятливого середовища для навчання та розвитку мешканців громади,
збереження економічного та трудового потенціалу громади. Модернізація інфраструктури
громади та підвищення безпеки життєдіяльності. Створення сучасного освітнього та культурного
простору, де жителі громади матимуть можливість всебічного гармонійного розвитку. Створення
умов для розвитку рекреаційного та туристичного потенціалу територій громади. Впровадження
культури поводження зі сміттям, запровадження передових технологій поводження зі сміттям,
його сортуванням та переробкою.
Для досягнення стратегічного бачення у Стратегії розвитку громади, серед інших,
визначено наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку громади:
Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття,
зменшення відтоку працездатного населення.
Операційна ціль 3.2. Посилення туристичного сектору економіки.
Досягнути поставлених цілей передбачається шляхом виконання наступних завдань:
3.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.
3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів малого та середнього
підприємництва.
3.1.3. Підтримка розширення традиційних виробництв та створення старт-апів.
3.2.1. Створення та просування бренду громади.
3.2.2. Покращення естетики населених пунктів громади.
3.2.3. Стимулювання появи нових туристичних продуктів.
Однак Стратегія розвитку громади була прийнята у 2018 році – громада тоді складалась з
міста Корюківка та 39 сіл. У 2020 році громада суттєво розширилась - в результаті завершення
процедури об’єднання громад в Україні до громади було доєднано ще 26 населених пунктів.
Відтак постала потреба скоригувати стратегію розвитку громади – над цим іде робота з
експертами Програми DOBRE.
Після розробки та затвердження нової стратегії за потреби також буде внесено правки в
програму місцевого економічного розвитку громади.
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Частина 2. Проєкти місцевого економічного
розвитку
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1
1.Назва проєкту
2. Стратегічна і
операційна цілі, до яких
має відношення даний
проєкт
3. Мета та завдання/цілі
проєкту
(підтримка діючого
бізнесу, заохочення до
підприємництва,
залучення та робота з
інвесторами, розвиток
люського капіталу та
трудових ресурсів)

4. Територія, на яку
проєкт матиме вплив
5. Кількість мешканців,
які використовуватимуть
результати проєкту.

6. Опис проблеми або
потреби, на вирішення
якої спрямований проєкт

7. Доцільність проєкту

Покращення інфраструктури та забезпечення належних умов
торгівлі на недільному ринку міста Корюківка
Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу
громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, зменшення відтоку працездатного населення.
Мета проєкту – покращити інфраструктуру та забезпечити належні
умови здійснення торгівлі на недільному ринку міста Корюківка.
Завдання проєкту:
- закупити необхідне обладнання для організації торгівлі;
- облаштувати вбиральні.
- встановлення камери відео нагляду.
Проєкт спрямований на забезпечення належних умов торгівлі, підтримку
місцевої торгівлі продовольчими товарами, підтримку місцевих
виробників с/г продукції, створення можливості працівникам
промислових підприємств міста купувати с/г продукцію місцевого
виробництва.
Територія громади, частково – території інших громад, які користуються
інфраструктурою м. Корюківка
Біля
10
підприємців
та
близько
50
продавців
сезонної
сільськогосподарської продукції, які здійснюють торгівлю на даному
ринку.
Населення міста Корюківка в 12 тис. чоловік разом з населенням
навколишніх сіл в якості покупців.
Жодне мале містечко чи село не обходиться без ринку. Не виняток і
Корюківка. І для багатьох мешканців Корюківки та навколишніх сіл це є
одним з небагатьох місць, де мешканці можуть дозволити собі щось
купити, оскільки ціни тут часто більш демократичні, ніж в магазині. Це
також можливість для дрібних сільськогосподарських товаровиробників
реалізувати вирощену сільськогосподарську продукцію. І для багатьох
уже і в сьогоднішньому вигляді ринок є не тільки місцем торгівлі-купівлі,
а місцем комунікації. Враховуючи, що місто Корюківка є не тільки
центром громади з кількістю мешканців понад 22 тисяч осіб, а також і
адміністративним районним центром, мешканці сіл району приїжджають
в місто за отриманням певних послуг, зокрема, медичних, або просто
закупити необхідні товари. У будь-якому випадку люди відвідують
місцеві ринки, яких у місті є два та розташовані вони практично в центрі
міста.
Один із них є недільним, і працює тільки по неділях. Під нього відведена
велика земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням.Недільний
ринок розташований за межами житлової забудови, має велику площу,
гарні під’їзні шляхи, заїзд на територію, а також велику площу для
облаштування парковок, тому здійснення торгівлі на ньому не спричиняє
незручностей мешканцям міста.
Однак умови здійснення торгівлі на ньому не відповідають сучасним
санітарно-гігієнічним вимогам, оскільки торгівля, у т.ч. і продуктами
харчування, здійснюється з землі. Тому на першому етапі покращення
ситуації на ринку передбачається встановити для продавців торговельні
місця.
Заснування дрібного приватного бізнесу на основі спрощеної системи
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оподаткування, часто у сфері торгівлі, було і залишається одним
із шляхів працевлаштування незайнятого населення, отримання доходів
для життєдіяльності родин.
Крім того, на ринку мешканці сільських населених пунктів мають
можливість реалізовувати надлишки с/г продукції власного виробництва
за прийнятною для споживачів ціною та якістю.
Населення міста мають можливість придбати місцеві продукцію,
вирощену без використання мінеральних добрив.
8. Опис проєкту

9. Ключові етапи
реалізації проєкту

10. Заходи проєкту

Проєкт дасть можливість покращити умови торгівлі.
В рамках проєкту передбачається закупити та встановити на ринку
торговельні місця для створення належних комфортних умов торгівлі як
для продавців, так і для покупців. Додатково буде встановлено біотуалет
для людей з обмеженими можливостями.
Основними етапами реалізації проєкту є:
1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Закупівля та монтаж обладнання
4. Звітування
Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання робочої групи з місцевого економічного
розвитку, на якому:
● Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Корюківської
міської територіальної громади та План дій з її впровадження.
● Прийняти рішення про реалізацію проєкту в рамках компоненту
«Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE.
● Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку
проєкту та його спів фінансування.
● Підготувати проєкт рішення на сесію Корюківської міської ради про
виділення співфінансування на реалізацію проєкту мінімум 30% (у
грошовій або натуральній формі).
● Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту.
Виконавці заходів: робоча група з МЕР громади.
Етап 2. Організаційний
2.1. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проєктну заявку на
реалізацію проєкту.
Виконавці заходів: головний спеціаліст загального відділу
виконавчого апарату міської ради спільно із програмним
спеціалістом DOBRE.
Етап 3. Закупівля та монтаж торгових місць (рядів)
3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі (на частину власного
внеску)
3.2. Провести процедуру закупівлі обладнання
3.3. Узгодити і укласти Договір на закупівлю обладнання
3.4. Встановити і налагодити роботу обладнання
3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання .
3.6. Інформування населення громади про виконаний проєкт шляхом
розміщення інформації та фотозвіту на офіційному сайті Корюківської
міської ради та на офіційній сторінці Корюківської міської ради в
Facebook.
Виконавці

заходів:

начальник відділу економіки, транспорту,
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інвестицій та туризму; керівник КП «Благоустрій»; начальник
бухгалтерського відділу – головний бухгалтер, головний спеціаліст
загального відділу.

11. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації проєкту

Етап 4. Звітування
4.1. головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської
ради забезпечує підготовку звіту громади про власний внесок.
Кількісні результати проєкту:
встановлено 16 дерев'яних кіосків для
розміщення в них торгівлі, один біотуалет для осіб з інвалідністю, одна
відеокамера для забезпечення безпеки майна ринку.
Якісні результати проєкту: створено належні умови для торгівлі,
створено зручності для покупців та продавців, створено умови для
міського населення придбати сільськогосподарську продукцію місцевого
виробництва, а для сільського населення збути надлишок домашнього
врожаю,

12. Графік реалізації
проєкту і його тривалість
13. Необхідні фінансові
ресурси, тис. грн.

14. Можливі джерела
співфінансування
проєкту
15. Нефінансові ресурси,
необхідні для реалізації
проєкту
(документація, дозволи,
інфраструктура, природні
ресурси тощо)
16. Виконавці проєкту

Тривалість проєкту –12 – 15 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині
3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.
Загальний бюджет проєкту – 490 тис. грн., в т.ч.
- 324 тис. грн внесок Програми ДОБРЕ,
- 93 тис. грн кошти місцевого бюджету.
Кошти Програми ДОБРЕ підуть на закупку 12 кіосків по 27 тис. грн.
Кошти міського бюджету будуть виділені на 4 кіоски по 27 тис. грн., один
біотуалет для осіб з інвалідністю ціною 49,9 тис. грн, та відеокамеру за 5
тис. грн.
Міський бюджет, Програма ДОБРЕ та інші джерела.
До ринку підведена лінія електромережі. Територія знаходиться в
комунальній власності.

Головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської ради
разом з програмним спеціалістом Програми ДОБРЕ підготовить проєктну
заявку на реалізацію проєкту.
Загальна координація проєкту: заступник міського голови виконавчих
органів ради Биков Олександр Миколайович
Продавець товарів здійснить доставку закуповуваного товару.
КП «Благоустрій» здійснить встановлення торгівельних структур та
біотуалет.

17. Заінтересовані
сторони в реалізації
проєкту
18. Джерела додаткової
інформації

Продавці сільськогосподарської продукції, населення як міста, так і сіл в
якості покупців, органи місцевого самоврядування як отримувачі
податкових надходжень.
https://suspilne.media/145797-u-gromadi-na-volini-oblastuvali-bezpecnimisca-dla-torgivli-agodami-ta-gribami/ - облаштування безпечних місць для
торгівлі
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02#Text – «Про затвердження
правил торгівлі на ринках», Наказ Мінекономіки
https://www.youtube.com/watch?v=Z4XiL3b2n24 - облаштування ринку в
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Теребовлянській громаді
http://www.consumer-cv.gov.ua/yakymy-mayut-rynky-vymogy-yihnogooblashtuvannya-ta-pravyla-zdijsnennya-torgivli1/ - Якими мають бути ринки.
Вимоги до їхнього облаштування та правила здійснення торгівлі
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2
1.Назва проєкту
2. Стратегічна і
операційна цілі, до яких
має відношення даний
проєкт
3. Мета та завдання/цілі
проєкту
(підтримка діючого
бізнесу, заохочення до
підприємництва,
залучення та робота з
інвесторами, розвиток
люського капіталу та
трудових ресурсів)

Реконструкція
комунального
ринку міста
Корюківка
та
переформатування його в сучасний торговий комплекс.
Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу
громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, зменшення відтоку працездатного населення.
Мета проєкту: створення комфортного, привабливого місця для торгівлі,
підтримка існуючого бізнесу та підприємців, заохочення до
підприємництва, покращення якості життя мешканців громади.
Заплановано улаштування майданчиків для торгівлі промисловими та
продовольчими товарами, стоянки для автомобілів.
Завдання проєкту:
● Розробити та затвердити концепцію вигляду території ринку;
● Отримати консультаційну допомогу від дизайнерів з просторового

4. Територія, на яку
проєкт матиме вплив
5. Кількість мешканців,
які використовуватимуть
результати проєкту.

6. Опис проблеми або
потреби, на вирішення
якої спрямований проєкт

планування для експертизи та рекомендацій розвитку даного місця;
● Розробити проєктно-кошторисну документацію, провести її експертизу
та затвердити;
● Провести процедуру закупівлі робіт;
● Здійснити реконструкцію ринку;
● Упорядкувати інфраструктуру біля ринку, облаштувати стоянки
автомобілів.
Проєкт спрямований в першу чергу на підтримку діючого бізнесу,
місцевого виробника, місцевих фермерів, створити зручні, безпечні умови
торгівлі, покращити загальний вигляд міста.
Територія громади, частково – території інших громад, які користуються
інфраструктурою м. Корюківка
Біля сотні підприємців та близько 400 продавців сезонної
сільськогосподарської продукції, які здійснюють торгівлю на даному
ринку.
Населення міста Корюківка в 12 тис. чоловік разом з населення
навколишніх сіл в якості покупців.
Жодне мале містечко чи село не обходиться без ринку. Не виняток і
Корюківка. І для багатьох мешканців Корюківки та навколишніх сіл це є
одним з небагатьох місць, де мешканці можуть дозволити собі щось
купити, оскільки ціни тут часто більш демократичні, ніж в магазині. Це
також можливість для дрібних сільськогосподарських товаровиробників
реалізувати вирощену сільськогосподарську продукцію. І для багатьох
уже і в сьогоднішньому вигляді ринок є не тільки місцем торгівлі-купівлі,
а місцем комунікації. Враховуючи, що місто Корюківка є не тільки
центром громади з кількістю мешканців понад 22 тисяч осіб, а також і
адміністративним районним центром, мешканці сіл району приїжджають
в місто за отриманням певних послуг, зокрема, медичних, або просто
закупити необхідні товари. У будь-якому випадку люди відвідують
місцеві ринки, яких у місті є два та розташовані вони практично в центрі
міста. Однак обидва ринки морально та фізично застаріли, умови
роботи на них не є комфортними, непрезентабельний зовнішній вигляд.
Вони не задовольняють в повній мірі як потреб покупців, так і потреб
продавців. Біля щоденного ринку бракує парковочних місць (хоча міська
рада в міру можливості їх облаштувала), тому парковка стихійно
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7. Доцільність проєкту

поширюється на міжбудинкові проїзди, прилеглі вулиці, створюючи
аварійні ситуації, загрожуючи безпеці пересування, а також викликаючи
нарікання місцевих мешканців, у т.ч. і на створювані в результаті цього
антисанітарні умови – даний ринок розташований в зоні багатоповерхової
житлової забудови..
Недільний ринок розташований неподалік, однак за межами житлової
забудови, має велику площу, гарні під’їзні шляхи, заїзд на територію, а
також велику площу для облаштування парковок. Даний ринок може
функціонувати як багатофункціональний публічний простір, місце для
розвитку локального бізнесу: як комунікативний простір, місце
економічної активності, важлива складова містобудування. Окрім
підвищення комфортності середовища, це ще дасть змогу проводити тут
різноманітні ярмарки та виставки. Тобто,
дозволить розширити
функціонал діючого ринку.
Такі комфортні простори здатні приносити прибуток, оживляти ділову та
культурну активність в місті, покращувати мікроклімат і підвищувати
цінність міських земель, оскільки відіграють важливу роль у розвитку
якісних і конкурентоздатних міст та громад.
Використання і облаштування
території недільного ринку та
перетворення його
в щоденний ринок
підпорядковується
загальноміському розвитку і внесе вклад у розвиток міста. На території
передбачається встановити також і камери шокової заморозки та
сушильне обладнання для прийому фруктів та грибів від населення та
збільшення доданої вартості місцевої продукції. Планування торкається
також прилеглих територій: міська рада планує облаштувати парковку
для автомобілів – цей момент також важливий, оскільки передбачає
інтегрований підхід до формування концепції розвитку мікрорайону .
Реконструкція і облаштування якісними торговими місцями забезпечить
дотримання вимог законодавства щодо організації торгівлі, в першу чергу
продуктами харчування та дотримання правил харчової безпеки як для
продавців, так і для покупців.
Для будь-якого міста є життєво важливим наявність торговельної площі,
де міське населення має можливість купувати необхідні товари, в першу
чергу харчові продукти місцевого виробництва, вирощені не за допомого
технологій інтенсивного сільського господарства з використанням
мінеральних добрив, які мають властивість накопичуватися в продуктах,
а способом, який прийнято називати органічним.
Обов’язковою вимогою до таких місць є відповідність санітарним
вимогам метою забезпечити безпеку як покупців, так і продавців.
Немаловажливим є наявність території, яка була би пристосована для
проведення масових заходів: ярмарок, виставок, концертів та ін.

8. Опис проєкту

9. Ключові етапи
реалізації проєкту
10. Заходи проєкту

Створення умов для вищезгаданого створить сприятливі умови як для
життя в громаді, так і для ведення бізнесу.
Створення дизайнерського рішення облаштування торгової території та
його реалізація. Відповідно до цього рішення облаштувати сучасну,
безпечну, різнопланову та багатофункціональну торгову площу в центрі
міста, яку можна використовувати і як звичайний ринок, і як територію
для проведення масових заходів.
1. Підготовчий.
2. Виконання проєкту.
3. Введення в експлуатацію.
1. Підготовчий.
1.1 Обрання архітектурного бюро або архітектора, який розробить
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дизайнерське рішення об’єкту.
Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та
житлово-комунального господарства.
2.Виконання проєкту.
2.1 Провести громадські обговорення розробленого проєкту.
2.2 Затвердити проєкт.
2.3 Укладання контрактів з виконавцями та постачальниками.
2.4 Отримання дозволів на встановлення дорожніх знаків.
2.5 Облаштування торгової, площі, встановлення торгових об’єктів та
допоміжної інфраструктури.
2.6 Облаштування території навколо ринку, ремонт доріг, облаштування
парковки, встановлення знаків.
Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та
житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки,
транспорту, інвестицій та туризму; керівник КП «Благоустрій»;
начальник бухгалтерського відділу – головний бухгалтер.

11. Очікувані результати
від реалізації проєкту

12. Графік реалізації
проєкту і його тривалість
13. Необхідні фінансові
ресурси, тис. грн.

14. Можливі джерела
співфінансування
проєкту
15. Нефінансові ресурси,
необхідні для реалізації
проєкту
(документація, дозволи,
інфраструктура, природні
ресурси тощо)
16. Виконавці проєкту

3. Введення в експлуатацію.
3.1 Ввведення ринку в експлуатацію.
Виконавці заходів: керівник КП «Благоустрій».
Кількісні результати проєкту: створено дизайн комунального ринку,
один реконструйований комунальний ринок.
Облаштована автостоянка.
Якісні результати проєкту: створено умови для
міського населення
придбати сільськогосподарську продукцію місцевого виробництва та для
сільського населення збути надлишок домашнього врожаю, створено
належн і умови для торгівлі, створено
зручності
для покупців та
продавців, збільшено
кількість
культурних та масових заходів в
громаді
Реалізація проєкту протягом 2023 та 2024 року.
Загальний бюджет проєкту – 12 000 тис. грн., в тому числі:
асфальтування
парковки
та
території
ринку,
облаштування
водовідведення – 3 000 тис. грн,
реконструкція лабораторії та м’ясного цеху - 2 500 тис грн,
встановлення нової системи освітлення, електрифікації – 1200 тис грн,
закупка торгового обладнання – 4000 тис грн,
консультації архітекторів, дизайнерів – 300 тис грн.
● Кошти місцевого бюджету – 1 800 тис. грн.
● Кошти державного бюджету – 10 200 тис. грн.
● Дозволи від Нацполіції для встановлення дорожніх знаків (парковка).
● Дизайнерські, архітектурні плани проєкту.

Загальна координація реалізації проєкту:
● Робоча група з місцевого економічного розвитку
Основні виконавці:
● Архітектурне бюро/архітектор – створення архітектурного рішення
території.
● Будівельна організація - облаштування огорожі, асфальтування
парковки, виконання інших необхідних будівельних робіт.
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17. Заінтересовані
сторони в реалізації
проєкту
18. Джерела додаткової
інформації

● КП «Благоустрій» забезпечення утримання території в належному
стані.
● Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму – проведення
тендерів.
● Заступник міського голови – отримання необхідних дозволів.
● Бізнес, продавці, покупці, сільське та міське населення.
● http://tvoemisto.tv/news/rynok_shuvar_vlitku_peretvorytsya_na_torgovoroz
vazhalnyy_kompleks_85614.html
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3
1.Назва проєкту
2. Стратегічна і
операційна цілі, до яких
має відношення даний
проєкт

3. Мета та завдання/цілі
проєкту
(підтримка діючого
бізнесу, заохочення до
підприємництва,
залучення та робота з
інвесторами, розвиток
люського капіталу та
трудових ресурсів)

4. Територія, на яку
проєкт матиме вплив
5. Кількість мешканців,
які використовуватимуть
результати проєкту

6. Опис проблеми або
потреби, на вирішення
якої спрямований проєкт

Формування та впровадження міської програми компенсації частини
відсотків по кредитах приватному бізнесу
Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу
громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, зменшення відтоку працездатного населення.
Завдання 3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів
малого та середнього підприємництва.
Метою проєкту є полегшити доступ місцевого бізнесу до ресурсів на
розширення, оновлення та осучаснення виробничої бази.
Завданням проєкт є розроблення та впровадження системи компенсації
частини відсотків по кредитах мікро, малих та середніх підприємств, які
будуть використані на:
- придбання устаткування та обладнання виробничого призначення,
модернізації технологічного процесу, розробку нової продукції,
- на проєкти з енергозбереження та енергоефективності.
Проєкт спрямований на стимулювання місцевого бізнесу до виробничої
діяльності, впровадження нових технологій, створення нових продуктів,
створення нових робочих місць.
Корюківська міська територіальна громада
За даними податкової служби в громаді діють станом на 01.01.2021р. 642
фізичні особи-підприємці та 330 юридичних осіб. При чому лише одна
юридична особа – АТ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ-КФТП» - належить до
великих підприємств відповідно до статті 2 Закону України №996-ХІV.
Тобто, 971 суб’єкт підприємницької діяльності має можливість
скористатися програмою.
Бізнес громади стабільно розвивається. Підприємства громади, які
відносяться до малих та середніх,
працевлаштовують до 7000
працівників і мають потенціал подальшого розвитку. Однак залишається
низка проблем та питань, що вимагають вирішення. Одним із болючих
для розвитку бізнесу є недосконалість фінансової підтримки
підприємницьких ініціатив та високі відсоткові ставки за користування
банківськими кредитами. Зазвичай для розширення виробництва,
технічного та технологічного переоснащення бізнес залучає банківські
кредитні ресурси, які в умовах українських реалій є досить дорогими.
Відтак це стримує розвиток бізнесу, затягує час переоснащення, що
негативно впливає на стратегію розвитку таких підприємств та втримання
і розширення ними частки ринку.
Банки декларують номінальні ставки на інноваційні проєкти від 10%.
Однак ефективна ставка, з врахуванням різного роду комісій, є значно
вищою, а з врахуванням потреби страхування, оцінки майна реальна
ставка стає обтяжливою для бізнесу.
Функціонує державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», але не
завжди підприємці підпадають під її критерії.
Тому міська рада, будучи зацікавленою в розвитку бізнесу, створенні
нових робочих місць, планує стимулювати та підтримати бізнес, який
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працює у громаді, шляхом компенсації частини відсотків по банківських
кредитах, які беруться на розширення бізнесу, переоснащення
виробництва, впровадження інноваційних технологій.
Це відповідає стратегічним цілям розвитку громади, базується на
українській практиці (аналогічні програми працюють, наприклад, в
Ужгородській, Миколаївській міських радах) та відповідає принципам
Акту з питань малого бізнесу для Європи (The Small Business Act for
Europe (SBA)).
7. Доцільність проєкту

8. Опис проєкту

Стимулювання розвитку бізнесу, його розширення призведе до
збільшення кількості робочих місць та зайнятості мешканців громади. А
це, у свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень до місцевого
бюджету та можливості краще і якісніше вирішувати соціальні проблемні
питання розвитку громади.
Програма компенсації частини відсотків спрямована на діючий бізнес в
громаді, який:
1. є резидентами України, що зареєстровані в населених пунктах, які
входять до складу Корюківської громади;
2. перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у
Корюківському управлінні ДФС та сплачують податок на доходи
фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній
системі) до бюджету Корюківської громади громади;
3. відповідно до закону №996-ХІV належить до мікро, малих та середніх
підприємств;
4. На ринку від двох років.
Компенсація відсотків по кредиту здійснюється в розмірі облікової ставки
НБУ, що діяла станом на 01 січня року, за який здійснюється
компенсація.
Максимальна сума кредиту: 1 000 000 грн.
Максимальний термін кредиту: 3 роки.

9. Ключові етапи
реалізації проєкту

10. Заходи проєкту

Компенсація відсотків здійснюється по наступних кредитах:
1) На розвиток підприємницької діяльності, а саме: придбання
устаткування та обладнання виробничого призначення, модернізації
технологічного процесу, розробка нової продукції.
2) На проєкти з енергозбереження та енергоефективності
1. Підготовчий.
2. Написання програми
3. Впровадження програми
4. Моніторинг
5. Огляд результатів
1. Підготовчий
1.1 Робочій групі з МЕР забезпечити розробку програми. До роботи
робочої групи долучити працівників виконавчого апарату міської ради,
працівників банківської сфери, представників бізнесу та громадськості.
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР
2. Розробка програми
2.1 Написання програми з урахуванням досвіду інших громад, обласних
рад та організацій.
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР.
3. Впровадження програми.
3.1. Впровадження програми в режимі тестування протягом 2023-2025
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років.
Виконавці заходів: начальник відділу економіки транспорту,
інвестицій та туризму; начальник відділу фінансів; начальник
юридичного відділу.
4. Моніторинг
4.1. Щорічний моніторинг результатів програми, підготовка пропозицій
по покращенню програми.
5. Огляд результатів
Виконавці заходів: начальник відділу економіки транспорту,
інвестицій та туризму; начальник відділу фінансів; начальник
юридичного відділу.

11. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації проєкту

12. Графік реалізації
проєкту і його тривалість
13. Необхідні фінансові
ресурси, тис. грн.
14. Можливі джерела
співфінансування
проєкту
15. Нефінансові ресурси,
необхідні для реалізації
проєкту
(документація, дозволи,
інфраструктура, природні
ресурси тощо)
16. Виконавці проєкту
(Основні, підтримка,
імена осіб)

17. Заінтересовані
сторони в реалізації

5.1 Огляд результатів трирічної програми по її завершенню, обговорення
необхідних доповнень, правлень, змін. Розгляд ефективності програми та
доцільності її продовження.
Виконавці заходів: робоча група з МЕР; начальник відділу економіки
транспорту, інвестицій та туризму, начальник відділу фінансів,
начальник юридичного відділу, робоча група з МЕР
Кількісні показники:
- розроблена міська програма компенсації частини відсотків по кредитах
приватному бізнесу
- виділено 900 тис. грн. з міського бюджету на реалізацію програми.
Якісні показники: оновлено
матеріальну
базу підприємств,
створено умови для
розширення виробництва, покращення екологічної
ситуації, сприяння зайнятості, інтенсифікація ділової активності,
здешевлення для бізнесу кредитного тягаря, збільшено надходження до
бюджету громади та покращення платіжної дисципліни, зменшено відтік
населення працездатного віку до країн Європейського союзу.
2022 рік – написання програми компенсації частини відсотків по кредитах
приватному бізнесу.
2023-2025 – реалізація проєкту.
Загальна сума фінансування 900 тис. грн, в тому числі:
2023 рік – 250 тис. грн,
2024 рік – 300 тис. грн,
2025 рік – 350 тис. грн.
Міський бюджет та інші джерела фінансування.
Розробка самої програми, залучення працівників банківської сфери,
дослідження досвіду вже реалізованих подібних програм іншими
громадами, адміністраціями та організаціями, необхідність врахувати
думку самих підприємців та провести промоцію програми серед
підприємців.
Начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму
виконавчого апарату міської ради, начальник Фінансового відділу
Корюківської міської ради, начальник бухгалтерського відділу –
головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради, начальник
юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської
ради – написанти програми та організатори її виконання.
Загальна координація проєкту: начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Оксана Кукуюк
Бізнес, банківські установи.
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проєкту
18. Джерела додаткової
інформації

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/01/Programa-zkompensatsij_27.01.2017.pdf
https://mkrada.gov.ua/documents/35237.html
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №4
1.Назва проєкту
2. Стратегічна і
операційна цілі, до яких
має відношення даний
проєкт

3. Мета та завдання/цілі
проєкту
(підтримка діючого
бізнесу, заохочення до
підприємництва,
залучення та робота з
інвесторами, розвиток
люського капіталу та
трудових ресурсів)

Розробка дизайн-концепції покращення 3 громадських просторів м.
Корюківка та створення на їх території можливостей для бізнесдіяльності.
Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу
громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, зменшення відтоку працездатного населення.
Завдання 3.2.2. Покращення естетики населених пунктів громади.
Метою проєкту є розробка концепції покращення громадських
просторів у Корюківській громаді з можливістю надання у них
додаткових послуг.
Проєкт спрямований на заохочення до підприємництва та
збереження людського капіталу і трудових ресурсів
Цілі проєкту:
● запропонувати цікаву ергономічну, архітектурну та дизайнерську ідею
громадських просторів Корюківської громади з врахуванням наявної
забудови та ресурсів;
● сформувати центри громадсько-культурного життя, які
задовольнятимуть потреби громади в організації рекреації, розвитку та
дозвілля;

4. Територія, на яку
проєкт матиме вплив
5. Кількість мешканців,
які використовуватимуть
результати проєкту
6. Опис проблеми або
потреби, на вирішення
якої спрямований проєкт

● Створити передумови для становлення нового малого бізнесу;
● сприяти вдосконаленню містобудівної структури і ландшафтнопросторової організації у громаді .
м. Корюківка
Користувачами результатів буде населення міста, яке складає 12 тис
чоловік, місцевий бізнес та приїжджі до міста, зокрема, із навколишніх
сіл.
Значимою складовою просторового розвитку громади є громадські
простори: площі, вулиці, сквери та парки, місця біля водойм тощо. Також
у креативні громадські простори може бути переформатована промислова
територія, яка закинута або не використовується (гарним прикладом
слугує створення у м. Херсон Urban CAD та Арт-платформи «Турбіна»).
Громада має розбудовуватись та розвиватись задля людей, і публічні
простори тут займають значиме місце – як місця для соціальних
контактів, громадського діалогу, доступні для усіх мешканців. Якісний
розвиток бізнесу немислимий без супутнього розвитку якісних публічних
послуг, у т.ч. і щодо громадських просторів: адже, крім роботи,
працівники підприємств, установ, організацій мають потребу у якісному і
недорогому відпочинку у вільний від роботи час. Відсутність такої
можливості часто слугує підставою для зміни місця проживання,
особливо для молодих людей.
У м. Корюківка та в селах громади є достатня кількість громадських
просторів: міська площа, паркові зони, водойми. Однак вони потребують
облаштування, залучення на їх територію бізнесу (кав’ярні, магазини,
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7. Доцільність проєкту

8. Опис проєкту

9. Ключові етапи
реалізації проєкту
10. Заходи проєкту

сфера розважальних послуг).
Те, що мешканці громади вбачають у цьому проблему, свідчать
результати конкурсу «Бюджету участі» - у 2019 році переможцями (тобто,
такими, що набрали більшість голосів) стали проєкти з облаштування
молодіжного простору, майданчика для занять активним відпочинком
Street workout у Корюківці, алеї відпочинку у с. Сядрине. Аналогічно і
проєкти, що подавались у 2020 і 2021 роках, в переважній більшості так
чи інакше стосувались облаштування громадських просторів у громаді;
цього ж торкаються і молодіжні ініціативи. Сьогодні уже недостатньо
просто посіяти газони чи поставити звичайну дитячу площадку –
потрібна комплексна організація навколишнього середовища з
врахуванням транспортних потоків, озеленення, облаштування
різнопланових зон для відпочинку та спорту, з врахуванням екологічних
моментів.
Тому міська рада планує створити концепцію розвитку громадських
просторів, обговорити її з мешканцями з тим, щоб простори відповідали
потребам місцевої громади, мали гарний вигляд та були наповненими
заходами і вигодами, які матимуть синергетичний ефект.
І хоча, на перший погляд, даний проєкт не є проєктом економічного
розвитку, з точки зору інтегрованого розвитку розробка такої концепції
та її подальше втілення в життя дасть змогу для становлення та розвитку
на територіях громадських просторів дрібного бізнесу – у сфері торгівлі
та громадського харчування, індустрії краси та розваг, а також
формуватиме умови комфортного проживання у громаді та сприятиме
зменшенню відтоку робочої сили із громади до країн Європейського
союзу
Розробка дизайнерських рішень по облаштуванню територій громади
створить приємний простір для відпочинку населення, необхідну
інфраструктуру для роботи бізнесу, забезпечить естетичний вигляд міста.
Все це позитивно вплине на обсяги місцевої торгівлі, доходи
підприємств, зайнятість та податкові надходження.
Залучення архітектурного бюро для розробки архітектурного та
дизайнерського рішення трьох громадських просторів міста з
урахуванням потреб населення та бізнесу. Передбачається оновити 2
парки та територію навколо ставків у м. Корюківка.
1. Підготовчий.
2. Залучення архітектора.
3. Затвердження проєкту .
4. Реалізація проєктів.
1. Підготовчий
1.1. На засіданнях робочої групи з МЕР здійснити відбір трьох ділянок в
місті Корюківка.
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР; начальник відділу
архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства
2. Залучення архітектора
2.1. Залучення архітектора, який розробить дизайнерське рішення трьох
ділянок.
2.2 Підписання договору, формування завдання.
Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та
житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки,
транспорту, інвестицій та туризму; начальник юридичного відділу
3. Затвердження проєкту
3.1 Проведення громадських слухань, на яких будуть оглянуті розроблені
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архітектором концепції організації просторів. Проведення коригувань
концепцій відповідно до побажань громадськості.
3.2 Затвердження проєкту радою.
Виконавці заходів: робоча група з МЕР, начальник відділу
архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства;
начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму;
начальник юридичного відділу
4. Почергове впровадження проєктів
4.1 Підписання договорів.
4.2 Закупка матеріалів та товарів.
4.3 Виконання робіт.
Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та
житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки
транспорту, інвестицій та туризму, начальник юридичного відділу.
11. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації проєкту

Якісні показники: покращення естетики населеного пункту, створення
належних умов для відпочинку та дозвілля населення, створення
зручностей для підприємців, створення необхідної інфраструктури для
задоволення існуючого та нового бізнесу,створення умов для розширення
існуючих підприємств.
Кількісні показники: розроблено дизайн-концепцію 3 громадських
просторів міста Корюківка, покращено 3 громадські простори міста
Корюківка та створено на їх території можливості для розвитку бізнесу.

12. Графік реалізації
проєкту і його тривалість
13. Необхідні фінансові
ресурси, тис. грн.

14. Можливі джерела
співфінансування
проєкту
15. Нефінансові ресурси,
необхідні для реалізації
проєкту
(документація, дозволи,
інфраструктура, природні
ресурси тощо)
16. Виконавці
проєкту(Основні,
підтримка, імена осіб)

17. Заінтересовані
сторони в реалізації
проєкту
18. Джерела додаткової
інформації

2022 – розробка концепцій покращення громадських просторів, їх
обговорення на громадських слуханнях та затвердження на сесії.
2023 – реалізація двох просторів.
2024 – реалізація третього простору.
Необхідні фінансові ресурси – 600 тис. грн, в тому числі:
витрати на розробки дизайну - 100 тис. грн,
витрати на облаштування першого простору – 200 тис. грн,
витрати на облаштування другого проєкту – 150 тис. грн,
витрати на облаштування третього проєкту – 150тис. грн.
Міський бюджет та інші джерела.
Концепція організації просторів.
Дозволи на встановлення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, потрібно
організувати водопостачання та водовідведення, підключення до світла (
за необхідності)
Архітектор/архітектурне бюро, виконавчий апарат міської ради (відділ
економіки, транспорту інвестицій та туризму, юридичний відділ)
постачальники та будівельники.
Загальна координація проєкту: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович
Населення, бізнес, органи місцевого самоврядування.

https://urbanplatform.ks.ua/cad/
https://mdp.org.ua/statti/misto-vid-zanepadu-do-rozkvitu-model-bilbao/
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №5
1.Назва проєкту

Покращення транспортного сполучення у громаді шляхом запуску
комунального автобусного регулярного маршруту

2. Стратегічна і
операційна цілі, до яких
має відношення даний
проєкт

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу
громади.
Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня
безробіття, зменшення відтоку працездатного населення.

3. Мета та завдання/цілі
проєкту
(підтримка діючого
бізнесу, заохочення до
підприємництва,
залучення та робота з
інвесторами, розвиток
люського капіталу та
трудових ресурсів)

Забезпечення жителів громади в пасажирських перевезеннях, забезпечити
можливість доїзду працездатному населенню до промислових
підприємств м. Корюківка.

4. Територія, на яку
проєкт матиме вплив
5. Кількість мешканців,
які використовуватимуть
результати проєкту
6. Опис проблеми або
потреби, на вирішення
якої спрямований проєкт

Завдання:
1. Розробка маршрутів.
2. Придбання 2 нових автобусів із технічними характеристиками,
аналогічними автобусу «Еталон А079» або еквівалент з необхідною
комплектацією, придатних для забезпечення безпечного регулярного
перевезення пасажирів по Корюківській громаді.
Проєкт спрямований на
підтримку діючого бізнесу в громаді,
забезпечення промислових підприємств міста працівниками, які
проживають в сільській місцевості, створення умов для сільського
населення працювати в місті.
Корюківська громада
Близько 2 тис. чоловік.
Станом на 01.01.2021 до складу Корюківської громади входить 66
населених пунктів. Регулярне транспортне сполучення між населеними
пунктами є, але незначне. Зазвичай це транспорт окремих підприємств,
який збирає своїх працівників по селах, або приватні перевізники, які
періодично курсують між селами. Але в більшості випадків люди
пересуваються в межах громади власним транспортом або користуються
приватними перевізниками. При цьому села громади достатньо віддалені
як між собою, так і з центром громади.
Враховуючи, що центр ділової активності знаходиться у місті Корюківка,
частина працівників на підприємства та установи добираються із сіл, з
врахуванням того, що діючі підприємства мають намір розширюватись, а
відтак постає питання збільшення кількості працівників, важливим є
забезпечення гарантованого транспортного сполучення з центром
громади.
Відбір автомобiльних перевiзникiв на примiських i мiжмiських
внутрiшньообласних автобусних маршрутах загального користування
здiйснюються виключно на конкурснiй основi. I навіть якщо
виставляється маршрут на конкурс, пропозицiй на обслуговування того
чи iншого маршруту вiд перевiзникiв-претендентiв немає. Головними
чинниками тут є економiчнi питання: переважна більшість сіл є
малонаселеними, тільки третина доріг у громаді – з твердим покриттям;
відповідно, приватні перевізники не хочуть відкривати маршрути,
оскільки вони можуть для них бути збитковими. Компенсація частини
вартості перевезень з міського бюджету не вирішує ситуацію.
Тому громада розглядає можливість запуску комунального маршруту.
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7.Доцільність проєкту

Впровадження такої практики дасть можливість зняти соціальне
напруження серед населення, і вирішити багато проблем у сфері
пасажирських перевезень на автомобільному транспорті та надати
можливість працюючим доїжджати до робочих місць.
В сільській місцевості залишається населення працездатного віку, які не
мають роботи через її відсутність в селах та не мають доступу до робочих
місць на підприємствах міста через відсутність автобусного сполучення.
Нормальна ситуація, коли таке населення виїжджає на роботу до
Чернігова, Києва чи країн Європейського союзу.

8. Опис проєкту

9. Ключові етапи
реалізації проєкту

10. Заходи проєкту

Зупинити відтік працездатного населення з громади можна шляхом
облаштування маршрутів між населеними пунктами громади, завдяки
чому населення працездатного віку матиме можливість працювати на
підприємствах міста.
В рамках проєкту передбачається закупівля двох автобусів та формування
двох маршрутів: обрання населених пунктів, через які буде проходити
маршрут, графік роботи, частота курсування, вартість проїзду та ін.
Маршрути будуть сформовані відповідно до потреб бізнесу, які будуть
озвучені на засіданнях робочої групи.
1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Етап впровадження
4. Завершальний
1. Підготовчий
1.1. Проведення засідання робочої групи, на якому обрати пріоритетні
напрямки розробки маршрутів.
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР.
Етап 2. Організаційний
2.1. Розробка 2 автобусних маршрутів.
Виконавці заходів: відділ економіки, транспорту, інвестицій та
туризму.
3. Етап впровадження
3.1. Закупівля техніки, встановлення всієї необхідної інфраструктури.
Виконавці заходів: юридичний відділ, фінансовий відділ, відділ
бухгвлтерського обліку та звітності
4. Завершальний
4.1 Запуск автобусів по маршрутах.
Виконавці заходів: Робоча група
транспорту, інвестицій та туризму.

11. Очікувані результати
від реалізації проєкту

12. Графік реалізації

з

МЕР,

відділ

економіки,

Кількісні показники: розроблено та затверджено
два маршрути по
громаді, закуплено два автобуси для перевезення пасажирів.
Якісні показники: наявність автобусного сполучення між селами та
містом, доступ працездатного населення до робочих місць на
промислових підприємствах міста, доступ сільського населення до
міських послуг, підвищення комфорту пересування в межах громади. Це
сприятиме збільшенню зайнятості та поліпшенню ситуації з дефіцитом
кадрів на підприємствах міста Корюківка.
2022 рік - розробка всіх необхідних планів, їх погодження та
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проєкту і його тривалість
13. Необхідні фінансові
ресурси, тис. грн.
14. Можливі джерела
співфінансування
проєкту
15. Нефінансові ресурси,
необхідні для реалізації
проєкту
(документація, дозволи,
інфраструктура, природні
ресурси тощо)
16. Виконавці
проєкту(Основні,
підтримка, імена осіб)
17. Заінтересовані
сторони в реалізації
проєкту
18. Джерела додаткової
інформації

19. Інше

затвердження.
2023 рік - закупка всієї необхідної техніки, впровадження проєкту.
Загальна сума проєкту – 4000 тис. грн. За ці кошти будуть закуплені два
автобуси із технічними характеристиками, аналогічними автобусу
«Еталон А079».
Міський бюджет, державний бюджет та інші джерела.
Документація та дозвільні документи

-Робоча група з місцевого економічного розвитку;
-Виконавчий орган Корюківської міської ради.
Загальна координація проєкту – заступник міського голови виконавчих
органів ради Биков Олександр Миколайович
Населення громади, бізнес, органи місцевого самоврядування.
ЗУ «Про автомобільний транспорт»
Постанова КМУ від 18.02.1997 р. №176 «Про затвердження правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»
https://decentralization.gov.ua/news/10833 - пасажирські первезення у
громадах
-
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Частина 3. План дій з впровадження
Програми місцевого економічного розвитку
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Рік

Тип заходу з МЕР

План дій і графік впровадження проєктів
місцевого економічного розвитку
2021

2022

Квартал
3
4 1 2

2023

Квартал
3 4 1 2

2024

Квартал
3 4 1 2

для створення сприятливого
економічного середовища в
громаді
1
2
3
4
Пі
Заохо
Залуч
Розвито
дт
чення
ення
к
ри
до
та
робочої
мк
підпр
робот
сили,
а
иємн
аз
профорі
ді
ицтва
інвес
єнтація
юч
тора
для
ог
ми
молоді,
о
школярі
біз
в
не
су

Проєкт 1. Покращення інфраструктури та забезпечення належних умов торгівлі
на недільному ринку міста Корюківка
Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання робочої групи з
місцевого економічного розвитку, на якому
прийняти рішення про реалізацію проєкту в
рамках компоненту «Місцевий економічний
розвиток» Програми DOBRE
1.2. Підготувати проєкт рішення на сесію
Корюківської міської ради про виділення
співфінансування на реалізацію проєкту
мінімум 30%
(у грошовій або
натуральній формі)
1.3. Визначити відповідальну
реалізацію проєкту

особу

за

Етап 2. Організаційний
2.1. Підготувати із програмним спеціалістом
DOBRE проєктну заявку на реалізацію
проєкту
Етап 3. Закупівля та монтаж торгових
місць (рядів)
3.1. Підготувати технічний опис предметів
закупівлі (на частину власного внеску)
3.2. Провести
процедуру закупівлі
обладнання (на частину власного внеску)
3.3. Узгодити і укласти Договір на закупівлю
обладнання
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3.4. Встановити
обладнання

і

налагодити

роботу

3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання
3.6. Забезпечити інформаційний супровід та
візуалізацію проєкту (розміщення інформації
та фотозвітів на офіційному сайті громади, в
соціальних мережах).
Етап 4. Звітування
4.1. головний спеціаліст загального відділу
виконавчого апарату міської ради забезпечує
підготовку звіту громади про власний
внесок.
Проєкт 2. Реконструкція недільного ринку міста Корюківка та
переформатування його в сучасний торговий комплекс
Етап 1. Підготовчий
1.1 Обрати архітектурне бюро або
архітектора, який розробить дизайнерське
рішення об’єкту.
Етап 2. Організаційний
2.1 Провести громадські обговорення
розробленого проєкту.
2.2 Затвердити проєкт.
2.3 Укласти договори з виконавцями та
постачальниками.
2.4 Отримати дозволи на встановлення
дорожніх знаків.
2.5 Облаштувати торгову площу, встановити
торгові об’єкти та допоміжну
інфраструктуру.
2.6 Облаштувати територію навколо ринку
(ремонт доріг, облаштування парковки,
встановлення знаків).
Етап 3. Введення ринку в експлуатацію
3.1 Введення ринку в експлуатацію
Проєкт 3. Формування та впровадження міської програми Корюківської
громади компенсації частини відсотків по кредитах приватному бізнесу
Етап 1. Підготовчий
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1.1.Постановка робочій групі з місцевого
економічного розвитку завдання по розробці
програми .
2. Розробка програми
2.1 Написати програму з урахуванням
досвіду інших громад, обласних рад та
організацій.
3. Впровадження програми.
3.1. Впровадження програми в режимі
тестування протягом 2023-2025 років.
4. Моніторинг
4.1. Щорічний моніторинг результатів
програми,
підготовка
пропозицій
по
покращенню програми
5.Огляд результатів
5.1 Огляд результатів трирічної програми по
її завершенню, обговорення необхідних
доповнень,
правлень,
змін.
Розгляд
ефективності програми та доцільності її
продовження.
Проєкт 4. Розробка дизайн-концепції покращення 3 громадських просторів м.
Корюківка та створення на їх території можливостей для бізнес-діяльності.
Етап 1. Підготовчий
1.1.Провести засідання робочої групи з
місцевого економічного розвитку, на якому
відібрати громадські простори для реалізації
проєкту.
2. Залучення архітектора
2.1. Залучити архітектора, який розробить
дизайнерське рішення трьох ділянок.
2.2 Підписання
завдання.

договору,

формування

3. Затвердження проєкту
3.1 Проведення громадських слухань, на
яких
будуть
оглянуті
розроблені
архітектором концепції організації просторів.
Проведення
коригувань
концепцій
відповідно до побажань громадськості.
3.2 Затвердження проєкту радою.
4. Почергове впровадження проєктів
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4.1 Підписання договорів.
4.2 Закупка матеріалів та товарів.
4.3 Виконання робіт
Проєкт 5. Покращення транспортного сполучення у Корюківській громаді
шляхом запуску комунального автобусного регулярного маршруту
Етап 1. Підготовчий
1.1.Провести засідання робочої групи з
місцевого економічного розвитку, на якому
прийняти рішення про вибір пріоритетних
маршрутів
Етап 2. Організаційний
2.1. Розробка 2 автобусних маршрутів
2.2. Винесення на розгляд робочій групі та
сесії проєкти двох маршрутів
2.3. Затвердження автобусних маршрутів.
3. Етап впровадження
3.1. Закупівля автобусів
4. Завершальний
4.1 Запуск автобусів по маршрутах
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ДОДАТОК 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
Корюківської міської територіальної
громади
від 16 березня 2021 року № 31
Робоча група з місцевого економічного розвитку

№
з/п

1

2

Прізвище,
ім’я

Ахмедов
Ратан
Биков
Олександр

3
Кукуюк
Оксана

4

5

Рябець
Роман
Швець
Сергій

6
Веремеєнко
Петро
7
Наумчик
Ірина
8

ГолубПримачок
Лілія

Корюківської міської територіальної громади
Чернігівської області
Цільо
Посада, організація / рід
Електронна пошта
ва
занять
група
*
В
Міський голова, керівник
koryukivka.rada@gma
робочої групи, житель м.
il.com
Корюківка
В
Заступник міського голови,
заступник керівника робочої
sab949@gmail.com
групи, житель м. Корюківка
В
Начальник відділу
економіки, транспорту,
інвестицій та туризму
kor.otg.vetit@gmail.c
(голова тендерного
om
комітету), секретар робочої
групи, жителька м.
Корюківка
Головний спеціаліст
roman.riabets.mr@gm
В
загального відділу міської
ail.com
ради
Г
Всеукраїнської громадської
roman.riabets.mr@gm
спілки «SaveФОП», житель
ail.com
м. Корюківка
Г
Голова Корюківського
районного товариства
roman.riabets.mr@gm
бджолярів, житель м.
ail.com
Корюківка
В/О
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту Kor.osvita_otg@ukr.n
міської ради, жителька м.
et
Корюківка
М
Голова молодіжної ради,
roman.riabets.mr@gm
жителька м. Корюківка
ail.com
Б

9
Величко
Світлана

Фізична особо-підприємець,
торгівля в неспеціалізованих roman.riabets.mr@gm
магазинах, жителька м.
ail.com
Корюківка

Телефон

0465721476

0465721556

0502505886

0638895799

0508837084

0508837084

0465721190

0638895799

0638895799
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Б/В

10
Станіславсь
кий
Максим

Б/В

11
Абинашний
В’ячеслав

12

Алексіїнко
Світлана

Б

Фізична особа-підприємець,
продаж автозапчастин,
технічне обслуговування та
ремонт автотранспортних
засобіві, житель м.
Корюківка
Фізична особа-підприємець,
сільське господарство
вирощування зернових,
житель с. Домашлин,
Корюківського району,
Чернігівської обл.
Фізична особа-підприємець,
ресторанний бізнес,
жителька м. Корюківка

roman.riabets.mr@gm
ail.com

0638895799

roman.riabets.mr@gm
ail.com

0638895799

roman.riabets.mr@gm
ail.com

0638895799

Примітка: цільова група:
Літера, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник:
- В – представник влади
- Б – представник бізнесу
- Г – представник громадськості
- М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді
- О - представник освіти (в т.ч. професійної, бізнес-освіти, тощо)
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ДОДАТОК 2
Затверджено рішенням п’ятої
сесії Корюківської міської ради
восьмого cкликання від
22.04.2021 року №27-5/VIII
ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної
громади
1.Загальні засади
1.1. Робоча група з місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної
громади (далі Робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом (КДО) Корюківської
міської ради, що утворюється та діє при міській раді. КДО створений для планування, виконання
та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади (надалі – Громади).
1.2. У своїй діяльності Робоча група керується чинним законодавством України, рішеннями
міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Місцевий економічний розвиток (далі — МЕР) — партисипативний процес, до якого
залучені зацікавлені сторони громади та метою якого є забезпечення конкурентноспроможності та
розвиток конкурентних переваг території громади, стале економічне зростання на місцевому рівні
та підвищення якості життя її мешканців. Економічне зростання відбувається через регулярний
діалог з місцевим бізнесом, підтримку наявного бізнесу, сприяння підприємництву, розвиток
людського капіталу та трудових ресурсів та залучення нових бізнесів і інвестицій в громаду.
1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ, розроблений Робочою групою, що
містить набір конкретних проєктів, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного
розвитку громади, визначених у Стратегії. Програма МЕР формується на термін 3-4 роки.
Програма МЕР містить не менше, ніж три проєкти з детально описаними заходами, що необхідно
виконати, переліком та орієнтовною вартістю необхідних матеріалів/обладнання/послуг, які
необхідно придбати, відповідальними особами, закріпленими за координацією виконання кожного
з проєктів/етапів проєктів.
1.5. Проєкт — логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, виконання яких
призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених
людських, матеріальних і фінансових ресурсів.
2. Мета, завдання та повноваження Робочої групи.

34

Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження

2.1. Метою діяльності Робочої групи є координація діяльності виконавчих органів,
комунальних установ, закладів і підприємств, представників бізнесу, підприємців та
громадянського суспільства задля досягнення сталого економічного зростання у громаді.
2.2. Основною метою Робочої групи є створення сприятливого середовища у громаді для:
- підтримки наявного бізнесу;
- сприяння розвитку підприємництва;
- розвитку трудових ресурсів;
- залучення нового бізнесу та інвестицій.
Робоча група, на підставі проведеного аналізу, конкретизує пріоритети громади щодо МЕР.
2.3. Повноваження Робочої групи полягають в:
- моніторингу стану МЕР у громаді;

- розробці Економічного профілю громади;
- підготовці та вдосконаленні програми МЕР, її моніторингу та оцінці виконання, внесенні
змін;
- проведенні громадських обговорень та інших публічних заходів щодо МЕР;
- залученні зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої групи;
- отриманні в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання
покладених на неї завдань;
- наданні міській раді та посадовим особам місцевого самоврядування пропозицій щодо
покращення МЕР.
3. Формування складу Робочої групи
3.1. Робоча група складається з голови та заступника голови, секретаря та інших членів у
кількості 12 осіб. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням Міського
голови.
3.2. До складу Робочої групи обов’язково повинні входити представники:
- місцевої ради;
- бізнесу;
- громадських організацій або активних у громадській діяльності жителів;
- молодіжних організацій, молодіжної ради, або активних представників молоді;
- представники освіти, в т.ч. професійної.
Склад Робочої групи має бути гендерно збалансованим.
Персональний склад Робочої групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Громади
протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
3.3. Члени Робочої групи мають право вносити на розгляд Робочої групи будь-які питання,
що стосуються діяльності Робочої групи.
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3.4. Члени Робочої групи виконують свої обов’язки на громадських засадах.

4. Організація та процедури роботи
4.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не
рідше одного разу на три місяці.
4.2. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи
органу, скликає засідання та головує на них. У разі відсутності голови засідання проводить
заступник голови.
4.3. Секретар Робочої групи веде та оформлює протокол засідання, робить витяги з нього.
4.4. Члени Робочої групи беруть персональну участь у засіданнях Робочої групи. За
рішенням Робочої групи та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено
дистанційно в режимі відеоконференції.
4.5. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що
належать до її компетенції, і виконує, але не обмежуючись, наступні дії та заходи:
- розробляє, публікує на офіційному сайті громади, оновлює (не рідше одного
разу на рік, не пізніше 31 травня) Економічний профіль громади;
- розробляє проєкт, проводить громадське обговорення та моніторить (не рідше
ніж двічі на рік) впровадження Програми МЕР;
- публікує звіти про виконання Програми МЕР на сайті громади;
- розробляє заходи щодо залучення і роботи з інвесторами.
У порядку денному кожного засідання присутні питання, пов’язані із виконанням
Програми МЕР.
Робоча група щорічно звітує перед міським головою щодо своєї діяльності. Звіт містить
аналіз виконання Програми МЕР, пропозиції до її оновлення, а також аналіз перспектив для МЕР
на наступний рік. У звіті окремо висвітлюється діяльність КДО з МЕР стосовно стимулювання
підприємницької діяльності серед молоді, жінок, та/або ветеранів, та/або інших вразливих груп
населення громади.
Робоча група готує інформацію для використання у щорічному публічному звіті міського
голови. Звіт містить окремий розділ, присвячений місцевому економічному розвитку на основі
Програми МЕР. Зокрема, наводяться дані стосовно виконаних проєктів, стану впровадження
поточних проєктів МЕР та щодо розробки нових проєктів МЕР.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як
половина до загального складу Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є
голос головуючого на засіданні.
4.6. Засідання Робочої групи вважається чинним, якщо на ньому були присутні більше
половини членів Робочої групи.
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4.7. Проведене засідання оформлюється протоколом, у якому вказуються прийняті рішення
за наслідками засідання Робочої групи. Протокол підписується головуючим на засіданні та
секретарем і надсилається всім членам Робочої групи, виконавчим органам міської ради та
публікується на сайті громади. Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
4.8. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою групою, повідомлення всім членам Робочої
групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Робочої групи та його
надсилання членам Робочої групи забезпечує секретар.
Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої групи інформуються не
пізніше, ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.
4.9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої
групи забезпечує загальний відділ Корюківської міської ради, який створює належні умови для її
роботи, у тому числі забезпечує Робочу групу простором для робочих зустрічей та засобами
зв'язку.
5. Моніторинг впровадження програми МЕР
5.1. Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки
актуальності стану Програми МЕР та проєктів МЕР, які описані в Програмі.
5.2. Моніторинг процесу реалізації Програми МЕР проводиться координаторами проєктів,
інформація зводиться загальним відділом Корюківської міської ради і заслуховується на засіданні
Робочої групи не рідше, ніж двічі на рік. Результати річного моніторингу аналізуються із
врахуванням індексу спроможності місцевої влади (PMCI) та його динаміки.
5.3. Координатори проєктів подають в загальний відділ Корюківської міської ради
інформацію щодо стану реалізації проєктів та необхідних подальших дій з впровадження проєктів.
5.3. За результатами моніторингу Робоча група готує звіт, який підписує Голова Робочої
групи та публікує звіт на офіційному сайті громади.
5.4. Робоча група може вносити пропозиції з коригування та оновлення Програми МЕР.
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УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 10-8/VIII

Про передачу майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій», «Трудового архіву», КП
«Убідьське», 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 та в
господарське відання Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради транспортний засіб - трактор Беларус - 82.1, 2021 року випуску,
заводський номер 82009571, державний реєстраційний номер 36574СВ,
вартістю 490 000,00 грн (чотириста дев’яносто тисяч гривень 00 копійок).
2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс «Трудовому
архіву» Корюківської міської ради матеріальні цінності в кількості 10 (десять)
одиниць на загальну суму 32 420,00 грн (тридцять дві тисячі чотириста
двадцять гривень 00 копійок), згідно додатку 1 до рішення.
3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс
Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради
лічильники холодної води МТК-UаДу 50, в кількості 3 (три) одиниці на
загальну суму 17 459,38 грн (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дев’ять
гривень 38 копійок).

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату
міської ради (Кожема О.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М), КП «Убідьське»
(Малюк Л.М.), «Трудовому архіву» (Іваненко Т.І.), здійснити прийняття–
передачу майна вказаного в рішенні, 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

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 30.08.2021 року № 10-8/VIІІ
«Про передачу майна
міської комунальної власності»

Перелік
матеріальних цінностей, що передається з балансу Корюківської міської ради
на баланс «Трудовому архіву» Корюківської міської ради
№
з/п
1
2

Найменування
Обігрівач іч Н 1200
Терморегулятор програмований
Разом:

Секретар міської ради

Інвентарний Кількість,
номер
штук
111360296
8
111360297
2
10

Вартість,
грн
3800,00
1 010,00
-

Сума, грн
30 400,00
2 020,00
32420,00

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 11-8/VIII

Про передачу майна із комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
у комунальну власність
Сновської міської територіальної громади
Розглянувши рішення дев’ятої сесії Сновської міської ради восьмого
скликання від 12.08.2021 року № 15-9/VIII «Про безоплатне прийняття майна
до комунальної власності Сновської міської територіальної громади»,
відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», враховуючи рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 05.08.2021 року № 335, 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 безоплатно із комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади та балансу Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради у
комунальну власність Сновської міської територіальної громади та на баланс
Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна
лікарня» Сновської міської ради майно міської комунальної власності, а саме:
плівку флюорографічну медичну Лізоформ 70мм*30,5м у кількості 2 (дві)
одиниці вартістю 2600,10 грн (дві тисячі шістсот гривень 10 копійок) кожна на
загальну суму 5200,20 грн. (п’ять тисяч двісті гривень 20 копійок).

2. КНП «Корюківська центральна районна лікарня» забезпечити
здійснення заходів щодо передачі майна, зазначеного у пункті 1 даного
рішення, відповідно до вимог законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 12-8/VIII

Про списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши довідки про характеристику нерухомого майна комунальної
власності від 25.08.2021, видані КП «РАМПА» Корюківської міської ради,
рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 27.08.2021 року
№ 373 «Про затвердження актів про технічний стан майна міської комунальної
власності», відповідно до Положення про порядок списання об’єктів
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Списати з балансу Корюківської міської ради об’єкти нерухомості в
кількості 10 (десяти) одиниць, згідно додатку 1.
2. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо списання
майна, вказаного в пункті 1 даного рішення, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30 серпня 2021 року №12-8/VIIІ

Перелік
нерухомого майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку
Корюківської міської ради і підлягає списанню
№
п/п

Назва об’єкта
нерухомості

Місцезнаходження
об’єкта нерухомості

Рік
введення в
експлуатацію

Інвентарний
номер

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Нежитлове приміщення
РАЗОМ: 10 об’єктів

3
с.Савинки, вул. Зарічна, 8
с.Савинки, вул. Зарічна, 43
с.Савинки, вул. Шевченка, 61
с.Савинки, вул. Шевченка, 65
с.Савинки, вул. Лесі Українки, 58
с.Озереди, вул. Гагаріна, 8
с.Озереди, вул. Гагаріна, 9
с.Озереди, вул. Гагаріна, 12
с.Озереди, вул. Гагаріна, 35
с.Олійники, вул. Центральна, 30

4
1943
1949
1963
1965
1933
1971
1960
1961
1963
1962

5
101310124
101310143
101310146
101310125
101310130
101320014
101320012
101320021
101320020
101310001

Секретар міської ради

Балансова
(первісна)
вартість,
грн.
6
17102,00
26196,00
13184,00
14981,00
27176,00
18808,00
46191,00
64076,00
29214,00
5941,00
262869,00

Сума
нарахованого
зносу грн.
на 01.01.2021 р.
7
17102,00
26196,00
13184,00
14981,00
27176,00
18808,00
38745,87
32064,82
8478,05
5941,00
202676,74

Балансова
(залишкова)
вартість,
грн.
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7445,13
32011,18
20735,95
0,00
60192,26

А. ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 13-8/VIII

Про відміну деяких рішень Корюківської
міської ради з земельних питань
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи норми
чинного законодавства, рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Відмінити рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 08.07.2021 року № 29-7/VІII «Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою на земельні ділянки за межами населених пунктів
Корюківської міської ради» у частині надання дозволу Панасюк Тетяні
Михайлівні 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
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок земельної
ділянки з кадастровим номером 7422482500:04:000:1081 у зв’язку з поданою
заявою.
2. Відмінити рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 08.07.2021 року № 29-7/VІII «Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою на земельні ділянки за межами населених пунктів
Корюківської міської ради» у частині надання дозволу Симоненко Ганні
Іванівні 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
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок земельної
ділянки з кадастровим номером 7422482500:04:000:1081 у зв’язку з поданою
заявою.
3. Відмінити рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 08.07.2021 року № 29-7/VІII «Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою на земельні ділянки за межами населених пунктів
Корюківської міської ради» у частині надання дозволу Симоненку Володимиру
Михайловичу 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
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) за рахунок земельної
ділянки з кадастровим номером 7422482500:04:000:1081 у зв’язку з поданою
заявою.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 14-8/VIII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши заяву Булавка Л.Г. 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 сьомої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 28-7/VIІI «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою в межах населених пунктів
Корюківської міської ради», в частині площі земельної ділянки, яка виділялась
Булавку Леоніду Григоровичу для передачі безоплатно у власність для ведення
особистого селянського господарства, виклавши її в новій редакції, а саме:
«площею 2,0000 га», замість «площею орієнтовно 1,80 га» у зв’язку з
фактичним обміром земельної ділянки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 15-8/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 з Бондарем Віктором
Олександровичем
від
15.03.2017
року
на
земельну
ділянку
сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,4000 га з
кадастровим номером 7422481500:07:000:0968, яка використовується для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва у зв’язку з передачею
нерухомого майна. Місце розташування земельної ділянки: Чернігівська
область, Корюківський район, с. Бреч, вул. Шкільна, 8Б.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Бондарем
Віктором Олександровичем додаткову угоду про розірвання договору оренди

землі від 15.03.2017 року на земельну ділянку, зазначеної в пункті 1 даного
рішення.
1.2. Бондару Віктору Олександровичу зареєструвати додаткову угоду,
зазначену в пункті 1.1. даного рішення, відповідно до норм чинного
законодавства.
2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,0462 га – рілля (земельна частка (пай) № 380), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0395, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 даного рішення.
2.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 2.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,3969 га – рілля (земельна частка (пай) № 306), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0701, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 3 даного рішення.
3.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 3.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,2831 га – рілля (земельна частка (пай) № 307), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0708, що знаходиться на території

Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 4 даного рішення.
4.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 4.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,7532 га – рілля (земельна частка (пай) № 334), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0728, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 5 даного рішення.
5.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 5.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,7916 га – рілля (земельна частка (пай) № 333), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0729, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 6 даного рішення.
6.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 6.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»

від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9707 га – рілля (земельна частка (пай) № 327), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0735, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 7 даного рішення.
7.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 7.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9538 га – рілля (земельна частка (пай) № 323), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0738, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 8 даного рішення.
8.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 8.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,0157 га – рілля (земельна частка (пай) № 331), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0731, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 9 даного рішення.
9.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 9.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9150 га – рілля (земельна частка (пай) № 332), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0730, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 10 даного рішення.
10.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 10.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
11. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,0698 га – рілля (земельна частка (пай) № 330), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0732, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 11 даного рішення.
11.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 11.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
12. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,1664 га – рілля (земельна частка (пай) № 324), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0739, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 12 даного рішення.

12.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 12.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
13. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,0285 га – рілля (земельна частка (пай) № 322), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0740, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 13 даного рішення.
13.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 13.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
14. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9546 га – рілля (земельна частка (пай) № 320), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0742, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 14 даного рішення.
14.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 14.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
15. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9791 га – рілля (земельна частка (пай) № 321), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0741, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.

15.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 15 даного рішення.
15.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 15.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
16. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,9421 га – рілля (земельна частка (пай) № 319), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0744, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 16 даного рішення.
16.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 16.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
17. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,0701 га – рілля (земельна частка (пай) № 329), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0734, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 17 даного рішення.
17.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 17.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
18. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:

1,9953 га – рілля (земельна частка (пай) № 328), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0733, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 18 даного рішення.
18.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 18.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
19. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,2608 га – рілля (земельна частка (пай) № 325), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0737, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 19 даного рішення.
19.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 19.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
20. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 07.10.2015 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,2625 га – рілля (земельна частка (пай) № 326), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0736, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 20 даного рішення.
20.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 20.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

21. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8108 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 201), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0120, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 21 даного рішення.
21.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 21.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
22. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 250), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0170, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
22.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 22 даного рішення.
22.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 22.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
23. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8221 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 326), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0508, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
23.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 23 даного рішення.
23.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 23.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

24. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8179 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 325), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0507, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
24.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 24 даного рішення.
24.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 24.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
25. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 328), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0510, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
25.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 25 даного рішення.
25.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 25.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
26. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7464 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 329), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0519, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
26.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 26 даного рішення.
26.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 26.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

27. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8201 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 319), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0498, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
27.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 27 даного рішення.
27.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 27.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
28. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 320), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0499, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
28.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 28 даного рішення.
28.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 28.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
29. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 321), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0505, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
29.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 29 даного рішення.
29.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 29.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

30. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8199 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 307), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0492, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
30.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 30 даного рішення.
30.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 30.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
31. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8201 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 322), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0506, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
31.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 31 даного рішення.
31.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 31.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
32. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8202 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 324), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0502, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
32.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 32 даного рішення.
32.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 32.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

33. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8198 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 306), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0491, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
33.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 33 даного рішення.
33.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 33.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
34. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 131), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0050, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
34.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 34 даного рішення.
34.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 34.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
35. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7761 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 330), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0515, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
35.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 35 даного рішення.
35.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 35.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

36. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8199 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 332), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0513, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
36.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 36 даного рішення.
36.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 36.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
37. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7813 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 331), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0514, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
37.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 37 даного рішення.
37.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 37.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
38. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8199 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 323), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0501, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
38.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 38 даного рішення.
38.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 38.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

39. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8201 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 327), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0509, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
39.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 39 даного рішення.
39.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 39.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
40. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 334), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0618, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
40.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 40 даного рішення.
40.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 40.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
41. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8200 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 333), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0511, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
41.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 41 даного рішення.
41.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 41.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

42. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» від 30.05.2019 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,3088 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 193), кадастровий номер
земельної ділянки 7422488700:05:000:0777, що знаходиться на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
42.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі від 30.05.2019 року в частині оренди земельної ділянки,
зазначеної в пункті 42 даного рішення.
42.2. Приватному підприємству «АГРО-СЯДРИНЕ» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 42.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
43. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» від 30.05.2019 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,6666 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 192), кадастровий номер
земельної ділянки 7422488700:05:000:0776, що знаходиться на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
43.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі від 30.05.2019 року в частині оренди земельної ділянки,
зазначеної в пункті 43 даного рішення.
43.2. Приватному підприємству «АГРО-СЯДРИНЕ» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 43.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
44. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5449 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 113),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:035:0566, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
44.1. 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 44 даного рішення.
44.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 44.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

45. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5450 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 115),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:035:0564, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
45.1. 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 45 даного рішення.
45.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 45.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
46. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5614 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 9),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:040:0742, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
46.1. 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 46 даного рішення.
46.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 46.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
47. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5037 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 27),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:040:0730, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
47.1. 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 47 даного рішення.
47.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 47.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

48. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4158 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 39),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:039:0708, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
48.1. 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 48 даного рішення.
48.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 48.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
49. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5964 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 46),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:039:0715, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
49.1. 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 49 даного рішення.
49.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 49.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
50. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5032 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 298),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:008:0062, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
50.1. 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 50 даного рішення.
50.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 50.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

51. Припинити дію договору оренди землі з Акціонерним товариством
«Облтеплокомуненерго» від 07.11.2013 року на земельну ділянку площею
0,1184
га
з
кадастровим
номером
7422485500:01:001:0081,
яка
використовується для обслуговування та експлуатації будівлі котельні у зв’язку
з припиненням експлуатації котельні. Місце розташування земельної ділянки:
Чернігівська область, Корюківський район, с. Наумівка, вул. Лучка, 1.
51.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ
«Облтеплокомуненерго» додаткову угоду про розірвання договору оренди
землі від 07.11.2013 року на земельну ділянку, зазначеної в пункті 51 даного
рішення.
51.2. АТ «Облтеплокумуненерго» зареєструвати додаткову угоду,
зазначену в пункті 51.1. даного рішення, відповідно до норм чинного
законодавства.
52. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 16-8/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. Дати 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.):
- Сірій Вірі Семенівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Лісова, 23, с. Баляси;
- Ващенко Оксані Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Центральна, 66, с. Перелюб;
- Надточею Анатолію Федоровичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Центральна, 60, с. Перелюб;
-для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Федоренко Наталії Володимирівні площею орієнтовно 0,01 га, що
розташована за адресою: вул. Франка, гараж № 37 А, м. Корюківка.

- Власенку Володимиру Івановичу площею орієнтовно 0,01 га, що
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 51, м. Корюківка.
- Іваненку Сергію Олександровичу площею орієнтовно 0,01 га, що
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 49 А, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Деньгуб Тетяні Андріївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Шевченка, 104, с. Наумівка.
3. Дати 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.):
- Єрмоленко Альоні Русланівні площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка;
- Єрмоленку Руслану Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка;
- Кмін Ганні Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована
за адресою: вул. Каштанова, м. Корюківка;
- Савицькій Анні Сергіївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: с. Бреч;
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Поташному Володимиру Анатолійовичу площею орієнтовно 0,50 га, що
розташована за адресою: с. Нова Гуринівка;
- Осипенко Марії Петрівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: с. Сядрине;
- Надточій Ользі В’ячеславівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Лубенець;
- Сірій Вірі Семенівні площею орієнтовно 0,75 га, що розташована за
адресою: с. Баляси;
- Ващенку Анатолію Яковлевичу площею орієнтовно 0,60 га, що
розташована за адресою: с. Перелюб;
- Ващенко Оксані Миколаївні площею орієнтовно 0,32 га, що
розташована за адресою: с. Перелюб;
- Надточею Анатолію Федоровичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: с. Перелюб;
- Надточей Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 0,30 га, що
розташована за адресою: с. Перелюб;
- Гончарову В’ячеславу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Домашлин;

- Сухобоку Миколі Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Парастовське;
- Мелашич Парасковії Яківні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована
за адресою: с. Парастовське;
- Омеляненку Михайлу Петровичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Парастовське;
- Русіній Катерині Володимирівні площею орієнтовно 0,20 га, що
розташована за адресою: с. Савинки;
- Чурупченко Любові Михайлівні площею орієнтовно 0,20 га, що
розташована за адресою: с. Прибинь;
- Аполону Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Бешківка;
- Руді Тетяні Дмитрівні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за
адресою: с. Хотіївка;
- Остапенко Любові Дмитрівні площею орієнтовно 0,70 га, що
розташована за адресою: с. Хотіївка;
- Кобцю Андрію Петровичу площею орієнтовно 0,80 га, що розташована
за адресою: с. Тельне;
4. Дати 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.):
- Лісогору Антону Олександровичу площею орієнтовно 1,0883 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:001:0038;
- Зборщик Людмилі Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481000:03:000:0020;
- Помаз Олені 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
7422481000:03:000:0020;
- Литвиненко Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481000:03:000:0020;
- Кмін Ганні Володимирівні площею орієнтовно 1,8445 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:001:3141;

- Воробей Віталію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2279;
- Мелашенко Надії 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
7422488700:05:000:1446;
- Мелашенку Сергію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1445;
- Летуті Антоніні Іванівні площею орієнтовно 0,40 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0885;
- Бойку Миколі Сергійовичу площею орієнтовно 0,50 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:002:0075;
- Чешку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0989;
- Яковенко Вікторії 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
7422482500:04:000:0989;
- Чешко Оксані Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0989;
- Мотчаній Жанні Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0985;
- Мотчаній Евеліні 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
7422482500:04:000:0985;
- Мотчаному Миколі Борисовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0985;

- Бабко Владиславі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0985;
- Рябцю Анатолію Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0985;
- Рябцю Максиму Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0985;
- Єрмоленку Денису Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3019;
- Єрмоленко Юлії 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
7422487900:08:000:3019;
- Шкаберді Ніні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3019;
- Шкаберді Миколі 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
7422487900:08:000:3019;
- Шкаберді Руслану Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3019;
- Шкаберді Аллі Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3019;
- Яковенко Валентині 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
7422482500:04:000:0984;
- Долбіну Миколі Костянтиновичу площею орієнтовно 1,9375 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0984;

- Носенку Олексію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0984;
- Наумчик Олені Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0984;
5. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 9,00 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-36
Корюківка-Сахутівка-Мена, яка знаходиться на території Корюківської міської
ради в межах села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області.
6. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 8,50 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-36
Корюківка-Сахутівка-Мена, яка знаходиться на території Корюківської міської
ради в межах села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області.
7. Дати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), для оформлення права комунальної власності
на земельну ділянку площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за адресою:
вул. Слави, 3, с. Прибинь, Корюківський район, Чернігівська область, для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (КВЦПЗ
03.15.).
8. Відмовити Мізьову Миколі Вячеславовичу у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Шевченка, 2 в с. Лубенець у зв’язку з
невідповідністю статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
9. Відмовити Верещако Тетяні Василівні у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Лісова, 3 в с. Турівка у зв’язку з
невідповідністю статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
10. Відмовити Аноп Тетяні Сергіївні у наданні дозволу на виготовлення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі
безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 1,50 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок
земельної ділянки з кадастровим номером 7422483500:07:000:1239 у зв’язку з
тим, що дана земельна ділянка передана у приватну власність.
11. 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.
12. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 17-8/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 Бордакову Віктору Михайловичу 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:
№ 142 рілля, № 142 кормові угіддя.

2. Дати дозвіл Гончаренку Валерію Миколайовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Дружба», а саме:
№ 2/3 рілля, № 18/479 кормові угіддя.
3. Дати дозвіл Кугук Любові Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Шевченко», а саме:
№ 18 рілля, № 210 пасовища.
4. Дати дозвіл Борисенко Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 148 рілля, № 148 кормові угіддя.
5. Дати дозвіл Москаленку Олександру Олександровичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Україна», а саме:
№ 478 рілля.
6. Дати дозвіл Дудко Ганні Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Гагаріна», а саме:
№ 336 (1) рілля, № 336 (2) рілля № 105 сіножаті, № 184 пасовище.

7. Дати дозвіл Зорко Наталії Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Чкалова», а саме:
№ 2/34 рілля, № 7/34 сіножаті, № 12/34 пасовище.
8. Дати дозвіл Борисенко Ніні Юхимівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 530 рілля, № 530 пасовище.
9. Дати дозвіл Євменовій Лідії 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:
№ 529 рілля, № 529 пасовище.
10. Дати дозвіл Шевченко Ользі Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 200 рілля, № 200 кормові угіддя.
11. Дати дозвіл Мотчаній 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
«Дружба», а саме:
№ 11/288 рілля, № 11/268 кормові угіддя.

12. Дати дозвіл Кобцю Василю 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
«Колос», а саме:
№ 336 рілля, № 336 сіножаті, № 336 пасовище.
13. Дати дозвіл Верещако Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Україна», а саме:
№ 611 рілля.
14. 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.
15. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 18-8/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) Борисенку
Степану Андрійовичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Передати Борисенку Степану Андрійовичу у власність земельну
ділянку, а саме:
1,8074 га – рілля (пай 182), кадастровий номер 7422489600:03:000:0452

для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.2. Зобов’язати Борисенка Степана Андрійовича 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) Бардаковій Марії
Терентіївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
2.1. Передати Бардаковій Марії Терентіївні у власність земельну ділянку,
а саме:
1,8788 га – рілля (пай 171), кадастровий номер 7422489600:03:000:0441
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Бардакову Марію Терентіївну 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) Кузнєцову
Михайлу Миколайовичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Передати Кузнєцову Михайлу Миколайовичу у власність земельну
ділянку, а саме:
1,8602 га – рілля (пай 201), кадастровий номер 7422489600:03:000:0471
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Кузнєцова Михайла Миколайовича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Глинко Марії
Петрівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
4.1. Передати Глинко Марії Петрівні у власність земельну ділянку, а саме:
1,5145 га – рілля (пай 309), кадастровий номер 7422489600:03:000:0689

для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
4.2. Зобов’язати Глинко Марію 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.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Щербатенко
Оксані Анатоліївні за межами села Хотіївка, Корюківського району,
Чернігівської області.
5.1. Передати Щербатенко Оксані Анатоліївні у власність земельну
ділянку, а саме:
3,3375 га – рілля (пай 68), кадастровий номер 7422489400:03:000:0544
0,8404 га – сіножаті (пай 10), кадастровий номер 7422489400:03:014:0296
0,4005 га – пасовище (пай 92), кадастровий номер 7422489400:03:000:0105
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області.
5.2. Зобов’язати Щербатенко Оксану Анатоліївну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кужиму Сергію
Анатолійовичу за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
6.1. Передати Кужиму Сергію Анатолійовичу у власність земельну
ділянку, а саме:
5,1748 га – рілля (пай 317), кадастровий номер 7422480500:04:000:0317
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.2. Зобов’язати Кужима Сергія Анатолійовича 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) Белік Вірі
Василівні, Белік Дарії Валентинівні та Череді Ангеліні Валентинівні за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.

7.1. Передати Белік Вірі Василівні, Белік Дарії Валентинівні та Череді
Ангеліні Валентинівні у спільну часткову власність по 1/3 частці відповідно
земельну ділянку, а саме:
3,6853 га – рілля (пай 219), кадастровий номер 7422480500:04:000:0219
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.2. Зобов’язати Белік Віру Василівну, Белік Дарію Валентинівну та
Череду Ангеліну Валентинівну 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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) Удовенко Ользі
Іванівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
8.1. Передати Удовенко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку, а
саме:
5,5403 га – рілля (пай 142), кадастровий номер 7422480500:04:000:0142
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.2. Зобов’язати Удовенко Ольгу Іванівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
9. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 19-8/VIII

Про надання земельних
ділянок в оренду (суборенду)
Розглянувши звернення ТОВ «ПГ «Бреч», С(Ф)Г «Урожай», ПрАТ «ВФ
Україна» 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, 93 Земельного кодексу
України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288
Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне
господарство «Бреч» в оренду земельну ділянку площею 0,4000 га з
кадастровим номером 7422481500:07:000:0968 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 7 (сім) років,
що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Бреч,
вул. Шкільна, 8Б), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 10 (десять) % (відсотків)
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною
ділянкою, вказаною в пункті 1 даного рішення.
1.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч»
договір оренди землі.
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство
«Бреч» зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в
пункті 1 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними польовими
дорогами (запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)) загальною
площею 1,3556 га з подальшою передачею в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, які розташовані в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Надати в оренду Селянському (фермерському) господарству
«Урожай» земельні ділянки загальною площею 1,3556 га згідно Додатку 1 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.),
терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в
Додатку 1 земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Селянським (фермерським)господарством «Урожай» договір оренди землі.
2.4. Селянському (фермерському)господарству «Урожай» зареєструвати
договір оренди землі на земельні ділянки, зазначені в Додатку 1 даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0400 га,
яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01), яка розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Внести наступні зміни до Договору оренди землі від 01 серпня 2006
року (далі – Договір), а саме:
3.1.1. У Договорі слова «Закрите акціонерне товариство «Український
мобільний зв’язок» замінити по всьому тексту та у відповідних відмінках на
слова «Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»».
3.1.2. Пункт 2. Договору викласти в новій редакції:
«2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0400 га з
кадастровим номером 7422487000:03:002:0002».
3.1.3. Пункт 5. Договору викласти в новій редакції:
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 11 389 грн.
22 коп. (одинадцять тисяч триста вісімдесят дев’ять гривень 22 копійки)».
3.1.4. Пункт 11. Договору викласти в новій редакції:
«11. Орендна плата вноситься в грошовій формі щомісячно рівними
частинами».
3.1.5. Пункт 12. Договору виключити повністю.
3.1.6. Пункт 15. Договору викласти в новій редакції:

«15. Земельна ділянка передається в оренду для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій».
3.1.7. Пункт 16. Договору викласти в новій редакції:
«16. Цільове використання земельної ділянки - для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій».
3.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з ПрАТ
«ВФ Україна» додаткову угоду до Договору оренди землі від 01.08.2006 року.
3.3. ПрАТ «ВФ Україна» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до
вимог чинного законодавства.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надаються в оренду
Селянському (фермерському) господарству «Урожай» загальною площею
26,1072 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за
рахунок земель не витребуваних земельних ділянок (паїв) на території
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Бреч),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Надати в оренду Селянському (фермерському) господарству
«Урожай» земельні ділянки загальною площею 26,1072 га згідно Додатку 2 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.),
терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Бреч),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в
Додатку 2 земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Селянським (фермерським)господарством «Урожай» договір оренди землі.
4.4. Селянському (фермерському)господарству «Урожай» зареєструвати
договір оренди землі на земельні ділянки, зазначені в Додатку 2 даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 19-8/VIIІ

Перелік
земельних ділянок під проектними польовими дорогами (запроектованими до доступу
до земельних ділянок (паїв), які надаються в оренду
С(Ф)Г «Урожай» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на
території Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області
№ з/п

Площа

Кадастровий номер

1
2

0,8186
0,5370

7422483500:07:001:0055
7422483500:07:001:0048

Всього

1,3556 га

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 19-8/VIІI

Перелік
не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які передаються в оренду
С(Ф)Г «Урожай» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на
території Корюківської міської ради
(за межами населеного пункту села Бреч) Корюківського району
Чернігівської області
№ ділянки

Площа

Кадастровий номер

2,9358
2,9356
2,9358
2,8504
2,7053
2,9370
2,9357
2,9359
2,9357
26,1072 га

7422481500:07:000:0197
7422481500:07:000:0198
7422481500:07:000:0199
7422481500:07:000:0200
7422481500:07:000:0205
7422481500:07:000:0206
7422481500:07:000:0201
7422481500:07:000:0203
7422481500:07:000:0204

рілля
191
192
193
194
195
196
197
199
200
всього

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 20-8/VIII

Про видачу дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів
Розглянувши клопотання ДП «Корюківське лісове господарство» щодо
надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах
території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, ботанічного
заказника місцевого значення «Бурківщина» та «Турціївська дача», враховуючи
ліміти на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення по ДП «Корюківське лісове
господарство» на 2021 рік від 04.08.2021 року № 20/21, затверджені
Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, відповідно до ст.ст. 9, 9-1 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України», ст. 15 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», рекомендацій постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати дозволи Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на спеціальне використання природних ресурсів у межах
території та об’єктів природно-заповідного фонду на 2021 рік, а саме у межах
ботанічних заказників місцевого значення «Бурківщина» на площі 25,6 га та
«Турціївська дача» на площі 36,1 га (вибіркова санітарна рубка).
2. Направити дозволи на погодження до Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

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

Р.АХМЕДОВ

ДОЗВІЛ № _____
“___”______________ 20__ року
на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
Виданий: Державному підприємству «Корюківське лісове господарство»,
15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40,
тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл)

На підставі клопотання від 09.08.2021 року № 1634, відповідно до рішення
восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від “30” серпня
2021 року № __-8/VIII «Про видачу дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів»
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл)

на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого
значення «Бурківщина»
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта)

в межах ліміту № 20/21, затвердженого “04” серпня 2021 року Департаментом
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(дата затвердження)ким затверджено)

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2021 року
№
з/п

1
1.

Назва
природного
ресурсу/вид
природокористування

Місце використання
(назва місцевої ради,
урочища, номери
кварталів, виділів,
лісництво, площа, га)

одиниця
виміру

ліміт

2

3

4

5

Вибіркова
санітарна
рубка

ботанічний заказник
місцевого значення
«Бурківщина»,
Андрониківське
лісництво,
кв. 77, вид.8
кв. 79, вид.1
кв. 79, вид.2
кв. 79, вид.9
кв. 79, вид.19
кв. 80, вид.4
кв. 80, вид.5
кв. 80, вид.7
кв. 80, вид.15
кв. 81, вид.4

Обсяги
використання

Термін
використання

Особливі умови

6

7

га/м3

4,6/41
2,7/36
2,1/57
2,6/81
4,9/134
0,7/15
1,1/73
1,4/80
1,5/70
4,0/256

Максимальне збереження
об’єктів рослинного світу.
Відповідність ЗУ «Про
До 31
природно-заповідний фонд
України», ЗУ «Про
грудня 2021
тваринний
світ», санітарним
року
правилам у лісах України

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні
обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ДОЗВІЛ № _____
“___”______________ 20__ року
на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
Виданий: Державному підприємству «Корюківське лісове господарство»,
15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40,
тел. 0 (4657) 3-43-52, e-mail: kor-les@ukr.net, ЄДРПОУ 00993515
(повна назва суб’єкта господарювання, природокористувача, якому видано дозвіл)

На підставі клопотання від 09.08.2021 року № 1634, відповідно до рішення
восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від “30” серпня
2021 року № __-8/VIII «Про видачу дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів»
(назва рішення місцевої ради, що видала дозвіл)

на використання природних ресурсів у межах території об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення, ботанічного заказника місцевого
значення «Турцівська дача»
(тип, категорія та назва природно-заповідного об’єкта)

в межах ліміту № 20/21, затвердженого “04” серпня 2021 року Департаментом
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(дата затвердження)ким затверджено)

Дозвіл дійсний до “31” грудня 2021 року
№
з/п

1
1.

Назва
природного
ресурсу/вид
природокористування

Місце використання
(назва місцевої ради,
урочища, номери
кварталів, виділів,
лісництво, площа, га)

одиниця
виміру

ліміт

2

3

4

5

Вибіркова
санітарна
рубка

ботанічний заказник
місцевого значення
«Турцівська дача»,
Тихоновицьке
лісництво,
кв. 70, вид.6
кв. 71, вид.2
кв. 72, вид.4
кв. 72, вид.13
кв. 73, вид.2
кв. 74, вид.1
кв. 75, вид.1
кв. 75, вид.1
кв. 75, вид.18
кв. 76, вид.2
кв. 76, вид.15
кв. 77, вид.6
кв. 77, вид.12
кв. 78, вид.1
кв. 80, вид.8
кв. 80, вид.25

Обсяги
використання

Термін
використання

Особливі умови

6

7

га/м3

0,6/35
3,4/250
2,3/128
1,7/133
2,1/167
4,1/291
3,8/320
2,3/211
1,0/73
3,5/298
0,4/41
2,1/135
3,4/99
3,0/193
1,0/96
1,4/104

Максимальне збереження
об’єктів рослинного світу.
Відповідність ЗУ «Про
До 31
природно-заповідний фонд
України», ЗУ «Про
грудня 2021
тваринний
світ», санітарним
року
правилам у лісах України

ДП «Корюківське лісове господарство» подати звіт про даний вид природокористування, площу та фактичні
обсяги використання у строк до 15 січня року, наступного за роком використання природних ресурсів.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 21-8/VIII

Про затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» щодо затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
площею 0,0400 га, яка розташована в адміністративних межах (за межами
населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської області,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 23 Закону
України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,0400 га, яка надана в користування (на умовах
оренди) Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» для розміщення
та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, що розташована в
адміністративних межах (за межами села Прибинь) Корюківської міської ради,
Чернігівської області.
Кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:002:0002.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0400 га з
цільовим використанням для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд
телекомунікацій на дату оцінки становить 11 389 грн. 22 коп. (одинадцять тисяч
триста вісімдесят дев’ять гривень 22 копійки).

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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 22-8/VIII

Про надання дозволу на поновлення
нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Корюківської міської ради
Враховуючи закінчення мінімального строку дії нормативно грошової
оцінки земель населених пунктів сіл Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, Озереди,
Лубенець, Ховдіївка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Прибинь, Костянтинівка
Корюківської міської ради та на підставі рекомендацій постійної комісії з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 271 Податкового кодексу України, ст.ст. 5, 18 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, Озереди, Лубенець,
Ховдіївка Брецького старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
2. Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Білошицька Слобода, Майбутнє Перелюбського
старостинського округу, Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області.
3. Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Прибинь, Костянтинівка Прибинського старостинського
округу, Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області.

4. Надати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічних
документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл
Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, Озереди, Лубенець, Ховдіївка, Білошицька
Слобода, Майбутнє, Прибинь, Костянтинівка Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.
5. Укласти договори на виготовлення технічних документацій з
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл Бреч, Гуринівка,
Нова Гуринівка, Озереди, Лубенець, Ховдіївка, Білошицька Слобода,
Майбутнє, Прибинь, Костянтинівка Корюківської міської ради Корюківського
району Чернігівської області з проектною організацією, яка має дозвіл
(ліцензію) на право проведення відповідних робіт.
6. Подати на затвердження технічні документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів сіл Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, Озереди,
Лубенець, Ховдіївка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Прибинь, Костянтинівка
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області ради
відповідно до вимог чинного законодавства.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 23-8/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 Черновій Валентині Семенівні 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. Українська, 10, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Черновій Валентині Семенівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Українська, 10, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2018, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Коробку Андрію Леонідовичу 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. Патріотів, 35, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Коробку Андрію Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Патріотів, 35, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2019, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Садовському Володимиру Дмитровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Космодем’янської З., 41, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
3.1. Передати Садовському Володимиру Дмитровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Космодем’янської З., 41, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:001:1602, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Воронович Світлані Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка),
яка
розташована
за
адресою:
вул. Вокзальна, 104а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
4.1. Передати Воронович Світлані Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 104а, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1596, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

5. Затвердити Козію Віталію Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Захисників
України, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
5.1. Передати Козію Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Захисників України, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1987, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Лисенку Олегу Миколайовичу та Лисенко Раїсі 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 0,1000 га, по
вул. Шевченка, 182, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
6.1. Передати Лисенку Олегу Миколайовичу та Лисенко Раїсі Михайлівні
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. Шевченка, 182, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:2000, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Науменку Віталію 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 0,1000 га, по вул. Партизанська, 26, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
7.1. Передати Науменку Віталію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Партизанська, 26, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1426, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

8. Затвердити Воробей Світлані Євгеніївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Костюк Г., 2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
8.1. Передати Воробей Світлані Євгеніївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Костюк Г., 2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1599, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Воробей Світлані Євгеніївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1200 га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:
пров. Костюк Г., 2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
9.1. Передати Воробей Світлані Євгеніївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1200 га, для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою: пров. Костюк Г., 2, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1595, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
10. Затвердити Милейку Олексію 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 0,0885 га, по вул. Незалежності, 36А, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
10.1. Передати Милейку Олексію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Незалежності, 36А, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1900, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Шкурку Анатолію Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Кошового, 77а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
11.1. Передати Шкурку Анатолію Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Кошового, 77а, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:002:2014, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Левченку Петру Дмитровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Робітнича, 2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
12.1. Передати Левченку Петру Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Робітнича, 2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1425, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
13. Затвердити Тишковець Марії Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Омеляна
Каруки, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
13.1. Передати Тишковець Марії Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:2017, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Трубіциній Тетяні Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Набережна, 7, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
14.1. Передати Трубіциній Тетяні Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Набережна, 7, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1430, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
15. Затвердити Зіненку Василю Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0628 га, по пров. Перемоги І-й, 10, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
15.1. Передати Зіненку Василю Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0628 га, по
пров. Перемоги І-й, 10, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1600, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
16. Затвердити Чувакову Олександру Леонідовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Сонячна, 2,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
16.1. Передати Чувакову Олександру Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Сонячна, 2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:002:1975, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
17. Затвердити Воскобой Наталії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
17.1. Передати Воскобой Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1605, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
18. Затвердити Воскобой Наталії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:
вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
18.1. Передати Воскобой Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна, 38, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1597, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
19. Затвердити Ларченку Федору 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 0,0784 га, по вул. Дачна, 8, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
19.1. Передати Ларченку Федору Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0784 га, по
вул. Дачна, 8, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1429, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
20. Затвердити Васильченко Валентині Андріївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів,
(КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0033 га, по вул. Франка, гараж № 61, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.

20.1. Передати Васильченко Валентині Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0033 га, по
вул. Франка, гараж № 61, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2022, цільове
призначення - для будівництва індивідуальних гаражів, категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 24-8/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
за межами 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 Селюку Валентину Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9230 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
міста Корюківка, Корюківський район Чернігівська область.
1.1. Передати Селюку Валентину Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9230 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0111) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська
область.
2. Затвердити Селюк Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9229 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
міста Корюківка, Корюківський район Чернігівська область.
2.1. Передати Селюк Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9229 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0112) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська
область.
3. Затвердити Селюк Вікторії Валентинівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9229 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
міста Корюківка, Корюківський район Чернігівська область.
3.1. Передати Селюк Вікторії Валентинівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9229 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0113) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська
область.
4. Затвердити Селюку Тарасу Валентиновичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9229 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
міста Корюківка, Корюківський район Чернігівська область.
4.1. Передати Селюку Тарасу Валентиновичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9229 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0114) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська
область.
5. Затвердити Осипенку Володимиру Олександровичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківський район Чернігівська область.
5.1. Передати Осипенку Володимиру Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:04:006:0110) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля міста Корюківка Корюківський район, Чернігівська
область.
6. Затвердити Шенько Анастасії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля міста
Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
6.1. Передати Шенько Анастасії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:000:1535) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля міста Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
7. Затвердити Прокопенко Валерії Костянтинівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля міста
Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
7.1. Передати Прокопенко Валерії Костянтинівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:000:1536) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля міста Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
8. 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.
9. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 25-8/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 Томащуку Роману Володимировичу 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,
вул. Шкільна), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Томащуку Роману Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:01:000:0208, 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, вул. Шкільна), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Миколаєнку Олексію Михайловичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Миколаєнку Олексію Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:07:000:1117) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 26-8/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Будянського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Кондратенко Ніні Олексіївні 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. Зелена, 3, с. Шишка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Кондратенко Ніні Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Зелена, 3, с. Шишка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:02:000:0004, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Мокрогуз Олені Станіславівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6909 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Мокрогуз Олені Станіславівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6909 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0032) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Кондратенко Ніні Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2176 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Шишка),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Кондратенко Ніні Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2176 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:02:000:0005) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Шишка), Корюківського району, Чернігівської області.
4. Затвердити Кравченку Олегу Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6403 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Кравченку Олегу Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6403 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0075) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
5. Відмовити Розумієнку Володимиру Георгійовичу у затвердженні
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі безоплатно у власність, загальною
площею 1,7506 га для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Буда), Корюківського району, Чернігівської області та передачі даної
земельної ділянки у власність у зв’язку з невідповідністю нормам,
установленим статтею 118 Земельного кодексу України.

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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 27-8/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 Булавку Леоніду 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. Українська, 24, с. Бешківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Передати Булавку Леоніду Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Українська, 24, с. Бешківка, Корюківського району, Чернігівської області,
кадастровий номер земельної ділянки 7422482500:02:000:0007, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Милейко Тетяні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6060 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин),
Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Милейко Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6060 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:01:000:0199) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Домашлин), 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 28-8/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 Руді Олександру Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Руді Олександру Петровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1354) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Руді Яні Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах

Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Руді Яні Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1355) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Руді Златославі Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Руді Златославі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1356) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Руді Іллі Олександровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Руді Іллі Олександровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1357) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Абинашному Андрію Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Абинашному Андрію Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1358) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Абинашній Олені Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Абинашній Олені Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1359) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Кузьменку Сергію Віталійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Кузьменку Сергію Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1360) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Заріцькій Олені Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Заріцькій Олені Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1361) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Акушко Ганні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Акушко Ганні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1362) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Золотовій Ніні Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Золотовій Ніні Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1363) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Юрченку Павлу Павловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Юрченку Павлу Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1364) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Жарій Ніні Тимофіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Жарій Ніні Тимофіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1365) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Сухомлин Ларисі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.

13.1. Передати Сухомлин Ларисі Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1366) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Каух Ользі Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Каух Ользі Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1367) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Бородіній Олені Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
15.1. Передати Бородіній Олені Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1368) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Рудому Володимиру Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
16.1. Передати Рудому Володимиру Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1369) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
17. Затвердити Подуфаловій Світлані Володимирівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
17.1. Передати Подуфаловій Світлані Володимирівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1370) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Коробейнику Олександру Івановичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
18.1. Передати Коробейнику Олександру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1371) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Толмачовій Ангеліні Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
19.1. Передати Толмачовій Ангеліні Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1372) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Толмачову Олександру Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
20.1. Передати Толмачову Олександру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1373) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.

21. Затвердити Толмачовій Ганні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
21.1. Передати Толмачовій Ганні Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1374) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
22. Затвердити Толмачову Назару Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
22.1. Передати Толмачову Назару Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1375) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
23. Затвердити Забаровській Юлії Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
23.1. Передати Забаровській Юлії Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1376) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
24. Затвердити Забаровській Валентині Михайлівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
24.1. Передати Забаровській Валентині Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1377) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
25. Затвердити Соколовському Миколі Костянтиновичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межах населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
25.1. Передати Соколовському Миколі Костянтиновичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1378) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
26. Затвердити Соколовській Наталії Миколаївні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
26.1. Передати Соколовській Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1379) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
27. Затвердити Житняку Ігору Віталійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
27.1. Передати Житняку Ігору Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1380) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
28. Затвердити Петрик Ользі Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.

28.1. Передати Петрик Ользі Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1381) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
29. Затвердити Нестеренку Максиму Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
29.1. Передати Нестеренку Максиму Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1382) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
30. Затвердити Сотник Марині Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
30.1. Передати Сотник Марині Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1383) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
31. Затвердити Климович Юлії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
31.1. Передати Климович Юлії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1384) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
32. Затвердити Полегешко Людмилі Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000

га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
32.1. Передати Полегешко Людмилі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1385) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
33. Затвердити Дудку Василю Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
33.1. Передати Дудку Василю Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1386) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
34. Затвердити Горбатенку Анатолію Володимировичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межах населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
34.1. Передати Горбатенку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1387) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
35. Затвердити Ярошенко Дарії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
35.1. Передати Ярошенко Дарії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1388) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.

36. Затвердити Ярошенко Тетяні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
36.1. Передати Ярошенко Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1389) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
37. Затвердити Штирхун Ніні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
37.1. Передати Штирхун Ніні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1390) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
38. Затвердити Крутько Людмилі Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
38.1. Передати Крутько Людмилі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1391) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
39. Затвердити Рябову Артему Андрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
39.1. Передати Рябову Артему Андрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1392) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
40. Затвердити Рябовій Марії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
40.1. Передати Рябовій Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1393) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
41. Затвердити Рябову Михайлу Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
41.1. Передати Рябову Михайлу Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1394) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
42. Затвердити Рябовій Ірині Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
42.1. Передати Рябовій Ірині Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1395) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
43. Затвердити Смирновій Жанні Станіславівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межах населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.

43.1. Передати Смирновій Жанні Станіславівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1396) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
44. Затвердити Ансімовій Галині Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області.
44.1. Передати Ансімовій Галині Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1397) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
45. Затвердити Боровському Сергію Вікторовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
45.1. Передати Боровському Сергію Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1398) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
46. Затвердити Шкаралевич Любові Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Нова Буда,
Корюківського району Чернігівської області.
46.1. Передати Шкаралевич Любові Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1401) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Нова Буда, Корюківського району Чернігівської області.
47. Затвердити Устименко Валентині Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,4408

га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
47.1. Передати Устименко Валентині Сергіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,4408 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0081) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
48. Затвердити Мельник Людмилі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею
0,2500 га, по вул. Шкільна, 41, с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська
область.
48.1. Передати Мельник Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул.
Шкільна, 41, с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:02:001:0082, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
49. Затвердити Забаровській Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,5000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
49.1. Передати Забаровській Світлані Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0080) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
50. Затвердити Сидорину Руслану Олеговичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району Чернігівської області.
50.1. Передати Сидорину Руслану Олеговичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1239) 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.
51. Затвердити Войтенку Валерію 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 0,2260 га, по вул. Вокзальна, 85, с. Воловики, Корюківський район,
Чернігівська область.
51.1. Передати Войтенку Валерію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2260 га, по вул.
Вокзальна, 85, с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:02:002:0038, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
52. 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.
53. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 29-8/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 Метлі Олександру Володимировичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Стрільця, 52, с. Наумівка,
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Метлі Олександру Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Стрільця, 52, с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області,
кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0284, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Федоренко Світлані Семенівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2500 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Федоренко Світлані Семенівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0257) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 30-8/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 Мороз Аллі Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,3500 га для
ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Олександрівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Мороз Аллі Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,3500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0109) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Циганок Вікторії Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Циганок Вікторії Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1045) 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 Циганку Дмитру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Циганку Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1046) 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 Мірошниченку Валерію Анатолійовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Мірошниченку Валерію Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,1200 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422480500:02:000:0108) із земель сільськогосподарського призначення
для індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Олександрівка),
Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Мірошниченку Валерію Анатолійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по
вул. Молодіжна, 21, с. Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
5.1. Передати Мірошниченку Валерію Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Молодіжна, 21, с. Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської
області,
кадастровий
номер
земельної
ділянки

7422480500:02:000:0106, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Мороз Аллі Іванівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Молодіжна, 13, с. Олександрівка, Корюківського
району, Чернігівської області.
6.1. Передати Мороз Аллі Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Молодіжна, 13, с. Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської
області, кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:02:000:0107, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
7. Затвердити Шульженку Павлу Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Воловики, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Шульженку Павлу Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1048) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Невшупі Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Невшупі Олександру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0937) 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 Міцу Юрію Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски),
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Міцу Юрію Григоровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:03:000:0018) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Міцу Олегу Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски),
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Міцу Олегу Юрійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:03:000:0017) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
11. 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.
12. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 31-8/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Охрамієвицького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Наумовцю Володимиру Максимовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Наумовцю Володимиру Максимовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422486000:04:002:1202) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Тарасенку Віктору Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Тарасенку Віктору Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1231) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Науменку Юрію Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Науменку Юрію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1232) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4. Затвердити Ченцовій Ользі Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Ченцовій Ользі Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1212) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
5. Затвердити Мясченко Ірині Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Мясченко Ірині Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1234) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.

6. Затвердити Мальчевській Наталії Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5144 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села
Охрамієвичі), Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Мальчевській Наталії Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5144 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:01:000:0049) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Охрамієвичі), Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Затвердити Кукуюк Надії 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. Центральна, 13, с. Романівська Буда, Корюківський
район, Чернігівська область.
7.1. Передати Кукуюк Надії Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 13, с. Романівська Буда, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:02:000:0021, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
8. Затвердити Окусок Валентині Тимофіївні 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. Франка, 87, с. Охрамієвичі, Корюківський район,
Чернігівська область.
8.1. Передати Окусок Валентині Тимофіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Франка, 87, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0046, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Борисенку Василю Федоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Лупасове),
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Борисенку Василю Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:03:000:0011) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Лупасове), Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Лебідь Валентині Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. 8-го Березня, 65, с. Охрамієвичі, Корюківський
район, Чернігівська область.
10.1. Передати Лебідь Валентині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. 8-го Березня, 65, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0048, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Кононенку Миколі Яковлевичу 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 пров. Попудренка, 4, с. Охрамієвичі, Корюківський
район, Чернігівська область.
11.1. Передати Кононенку Миколі Яковлевичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
пров. Попудренка, 4, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:1255, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
12. Затвердити Бойко Вірі Степанівні 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. Франка, 36, с. Охрамієвичі, Корюківський район,
Чернігівська область.
12.1. Передати Бойко Вірі Степанівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Франка, 36, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0047, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
13. Затвердити Медар Юлії Валеріївні 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 0,2190 га, по вул. Перемоги, 32, с. Охрамієвичі, Корюківський район,
Чернігівська область.
13.1. Передати Медар Юлії Валеріївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2190 га, по
вул. Перемоги, 32, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0043, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
14. Затвердити Кононенку Леоніду Яковичу 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, 77, с. Охрамієвичі, Корюківський район,
Чернігівська область.
14.1. Передати Кононенку Леоніду Яковичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 77, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0052, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
15. Затвердити Шарапаті Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2387 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села
Охрамієвичі, пров. Дружби, 2), Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Шарапаті Оксані Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2387 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:01:000:0050) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Охрамієвичі, пров. Дружби, 2), Корюківського району,
Чернігівської області.
16. Затвердити Близнюку Володимиру Анатолійовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 1,6185 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного
пункту села Охрамієвичі, пров. Зарічний, 30), Корюківського району,
Чернігівської області.
16.1. Передати Близнюку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,6185 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422486000:01:000:0051) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Охрамієвичі, пров. Зарічний, 30), Корюківського
району, Чернігівської області.
17. Затвердити Чмир Ользі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5600 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села
Охрамієвичі), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Чмир Ользі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,5600 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:01:000:0053) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Охрамієвичі), Корюківського району, Чернігівської
області.
18. 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.

19. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 32-8/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 Біді Володимиру Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Біді Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1420) 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.
2. Затвердити Малашенко Світлані Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5074 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Малашенко Світлані Сергіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5074 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:001:0058) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб), Корюківського району Чернігівської області.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 33-8/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 Трейтяку Юрію Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0943 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Новоселівка), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Трейтяку Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0943 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:05:000:0010) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Новоселівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
2. Затвердити Власенку Олегу Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Парастовське, вул. Весела), Корюківського району, Чернігівської
області.
2.1. Передати Власенку Олегу Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:06:000:0014) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Парастовське, вул. Весела), Корюківського району,
Чернігівської області.
3. Затвердити Єрмоленко Тетяні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,9500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ, вул. Першотравнева), Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Передати Єрмоленко Тетяні Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0413) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ, вул. Першотравнева), Корюківського району,
Чернігівської області.
4. Затвердити Єрмоленку Сергію Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,1225 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ, вул. Першотравнева), Корюківського району,
Чернігівської області.
4.1. Передати Єрмоленку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,1225 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0414) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ, вул. Першотравнева), Корюківського району,
Чернігівської області.
5. Затвердити Єрмоленку Анатолію Степановичу 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. Перемоги, 35а, с. Рибинськ,
Корюківський район, Чернігівська область.

5.1. Передати Єрмоленку Анатолію Степановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Перемоги, 35а, с. Рибинськ, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422487900:01:000:0139, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 34-8/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 Балуті Анастасії Русланівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Балуті Анастасії Русланівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1218) 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 Васюк Валентині Андріївні та Васюку Віктору
Анатолійовичу 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. Лесі Українки, 53, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область.
2.1. Передати Васюк Валентині Андріївні та Васюку Віктору
Анатолійовичу 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. Лесі Українки, 53,
с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422488300:01:000:0210, 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 35-8/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяву Срілець М.Ф. про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки 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 Стрілець Марії Федорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1587 га, по вул. Довженка, 7, с. Сядрине, Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Передати Стрілець Марії Федорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1587 га, по вул. Довженка, 7,
с. Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер
земельної ділянки 7422488700:01:002:0131, 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 36-8/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Тютюнницького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Воскобой Ларисі Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,7177 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Воскобой Ларисі Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7177 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2305) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Сахутівка, Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Костючок Тетяні Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2100 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Костючки),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Костючок Тетяні Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2100 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:02:000:0042) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Михайленко Тетяні Митрофанівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сахутівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Михайленко Тетяні Митрофанівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0134) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сахутівка), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Нікітіну Дмитру Вячеславовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Нікітіну Дмитру Вячеславовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2307) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Нікітіній Марині Борисівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Нікітіній Марині Борисівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2308) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Гладченко Олені Станіславівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Гладченко Олені Станіславівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2309) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Корженок Надії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Корженок Надії Дмитрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2310) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Циганок Галині Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Циганок Галині Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2311) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Балюті Валентині Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Балюті Валентині Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2312) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
10. Відмовити у затвердженні Гончаренко Надії Олексіївні технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі безоплатно у власність, загальною площею
0,1045 га для індивідуального дачного будівництва в адміністративних межах
Корюківської міської ради (вул. Дачна, 56-Б, с. Кугуки), Корюківського району,
Чернігівської області та передачі даної земельної ділянки у власність у зв’язку з
перевищення норми безоплатної передачі земельної ділянки у власність,
установленої статтею 121 Земельного кодексу України.
11. 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.
12. 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 37-8/VIII

Про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
на території Корюківської міської ради
Розглянувши звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
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 ФОП Петренку Володимиру Васильовичу на праві приватної
власності згідно договору купівлі - продажу від 04.11.2020, серія та номер 835.
Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 22а,
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:04:006:0074, площею 0,1834 га, для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена
ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 87 684 грн. 00 коп. (вісімдесят сім
тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) без урахування ПДВ.

1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 1 цього
рішення, у сумі 89 876 грн. 10 коп. (вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят
шість гривень 10 коп.) без урахування ПДВ.
1.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 1 цього рішення, за
89 876 грн. 10 коп. (вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 10
коп.) без урахування ПДВ.
1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 6 576 грн. 00 коп. (шість
тисяч п’ятсот сімдесят шість гривень 00 коп.), що сплачені ФОП Петренком
Володимиром Васильовичем відповідно до договору від 26.07.2021 р. № 4/2021
на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки
площею 0,1834 га, що розташована за адресою: вулиця Костюк Г., 22а,
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 83 300 грн. 10 коп.
(вісімдесят три тисячі триста гривень 10 коп.) від загальної вартості земельної
ділянки повинні бути сплачені ФОП Петренком Володимиром Васильовичем
до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які 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 ФОП Петренком
Володимиром Васильовичем.
1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ФОП Петренка
Володимира Васильовича з урахуванням вимог пунктів 1.1. – 1.4. даного
рішення.
1.7. Повний розрахунок ФОП Петренком Володимиром Васильовичем 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. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нерухоме майно,
що належить ТОВ «Корфад» на праві приватної власності згідно договору
купівлі - продажу від 26.03.2021, серія та номер 1334. Земельна ділянка
розташована за адресою: вулиця Садова, 4, м. Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:0188, площею 4,1013 га, 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 1 842 304 грн. 00 коп. (один

мільйон вісімсот сорок дві тисячі триста чотири гривні 00 коп.) без урахування
ПДВ.
2.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 2 цього
рішення, у сумі 1 888 361 грн.60 коп. (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім
тисяч триста шістдесят одна гривня 60 коп.) без урахування ПДВ.
2.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 2 цього рішення, за
1 888 361 грн.60 коп. (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч триста
шістдесят одна гривня 60 коп.) без урахування ПДВ.
2.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 69 795 грн. 92 коп.
(шістдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто п’ять гривень 92 коп.), що сплачені
ТОВ «Корфад» відповідно до договору від 26.07.2021 р. № 3/2021 на рахунок
Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею
4,1013 га, що розташована за адресою: вулиця Садова, 4, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
2.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 1 818 565 грн. 68 коп. (один
мільйон вісімсот вісімнадцять тисяч п’ятсот шістдесят п’ять гривень 68 коп.)
від загальної вартості земельної ділянки повинні бути сплачені ТОВ «Корфад»
до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, які зараховуються
до міського бюджету.
2.5. 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.
2.6. 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 ТОВ «Корфад».
2.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на ТОВ «Корфад» з
урахуванням вимог пунктів 2.1. – 2.4. даного рішення.
2.7. Повний розрахунок ТОВ «Корфад» за придбання земельної ділянки,
вказаної в пункті 2 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою
Корюківської міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми
коштів.
2.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 08.07.2021 р. з
ТОВ «Корфад» з дня укладання договору купівлі – продажу земельної ділянки,
яка розташована за адресою: вулиця Садова, 4, м. Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області, площею 4,1013 га.
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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 38-8/VIII

Про внесення змін до складу
виконавчого комітету міської ради
Розглянувши пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р., враховуючи
кадрові зміни, рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст.ст. 26, 42, 51 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження
персонального складу виконавчого комітету міської ради», а саме
1.1. Слова «Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник відділу архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства – головний архітектор
міської ради;» - виключити.
1.2. Після слів «Наумчик Ірина Володимирівна – начальник відділу
освіти, культури, молоді та спорту міської ради;» доповнити абзацом
наступного змісту «Одерій Олена Арсентіївна – начальник Служби у справах
дітей Корюківської міської ради».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 39-8/VIII

Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її
виконавчого апарату, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
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), відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 02.12.2020 року № 14-1/VIІІ «Про затвердження
Положення про виконавчий апарат міської ради та умови оплати праці її
працівників», а саме викласти пункти 3.8., 3.8.1., 3.8.2. Положення про умови
оплати праці та матеріальне стимулювання (преміювання) працівників
виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчих органів в
наступній редакції:
«3.8. Преміювання міського голови за особистий вклад в загальні
результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним
повноважень в розмірі 15 відсотків посадового окладу, в межах видатків,
затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці.
3.8.1. Преміювання секретаря міської ради за особистий вклад в загальні
результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним
повноважень в розмірі 120 відсотків посадового окладу, в межах видатків,

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці.
3.8.2. Преміювання першого заступника міського голови, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за особистий вклад
в загальні результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ними
повноважень в розмірі 120 відсотків посадового окладу, в межах видатків,
затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці».
1.1. Встановити, що пункт 1 даного рішення набирає чинності з 01.09.2021
року.
2. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 02.12.2020 року № 7-1/VIІІ «Про умови оплати праці
Корюківського міського голови та секретаря міської ради», а саме викласти
пункти 1.1., 1.5., 2.1., 2.5. рішення в наступній редакції:
«1.1. Посадовий оклад в сумі 15000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень.»
«1.5. Здійснювати преміювання міського голови за особистий вклад в
загальні результати роботи щомісяця протягом здійснення ним повноважень в
розмірі 15 відсотків посадового окладу в межах видатків, затверджених на
оплату праці та економії фонду оплати праці.»
«2.1. Посадовий оклад в сумі 12000,00 (дванадцять тисяч) гривень.»
«2.5. Здійснювати преміювання секретаря міської ради за особистий вклад
в загальні результати роботи щомісяця протягом здійснення ним повноважень в
розмірі 120 відсотків посадового окладу в межах видатків, затверджених на
оплату праці та економії фонду оплати праці».
2.1. Рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
22.04.2021 року № 62-5/VIІІ «Про внесення змін до рішень Корюківської міської
ради щодо умов оплати праці працівників» вважати таким, що втратило
чинність.
2.2. Встановити, що абзац 2 та 4 пункту 2 даного рішення набирають
чинності з 03.08.2021 року.
2.3. Встановити, що абзац 3 та 5 пункту 2 даного рішення набирають
чинності з 01.09.2021 року.
3. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 02.12.2020 року № 15-1/VIІІ «Про затвердження на
посади старости», а саме викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1.,
9.1., 10.1, 11.1. рішення в наступній редакції:
«1.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«2.1. Присвоїти 11 (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого
самоврядування у межах 5 категорії посад.»
«3.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«4.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«5.1. Присвоїти 11 (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого

самоврядування у межах 5 категорії посад.»
«6.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«7.1. Зберегти 8 (восьмий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«8.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«9.1. Зберегти 9 (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого
самоврядування у межах 5 категорії посад.»
«10.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«11.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
3.1. Встановити, що пункт 3 даного рішення набирає чинності з 01.08.2021
року.
4. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15.12.2020 року № 11-2/VIІІ «Про затвердження на
посади старости», а саме викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. рішення в наступній
редакції:
«1.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«2.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«3.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
«4.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування
у межах 5 категорії посад.»
4.1. Встановити, що пункт 4 даного рішення набирає чинності з 01.08.2021
року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 40-8/VIII

Про затвердження Положення про
громадські слухання в Корюківській
міській територіальній громаді
З метою забезпечення належних умов для здійснення жителями
Корюківської міської територіальної громади повноважень місцевого
самоврядування, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 5.9
Статуту Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням
чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
24.05.2018 року «Про затвердження Статуту Корюківської міської
територіальної громади», ст.ст. 13, 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про громадські слухання в Корюківській
міській територіальній громаді, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сьомої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 40-8/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські слухання в Корюківській
міській територіальній громаді

м. Корюківка
2021 рік

1.Загальні положення
1.1. Це Положення про громадські слухання в Корюківській міській
територіальній громаді (далі – Положення) встановлює порядок ініціювання,
підготовки та проведення громадських слухань, громадських обговорень, зборів
громадян, інших форм консультацій з громадськістю (надалі – громадські
слухання) та врахування їх результатів органами та посадовими особами
місцевого самоврядування Корюківської міської територіальної громади.
1.2. Корюківська міська територіальна громада (надалі – територіальна
громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами
ради, посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та
вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування.
1.3. Громадські слухання поділяються на:
1) загальні - громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх
членів громади;
2) місцеві - громадські слухання, які стосуються частини громади
(старостинського округу, населеного пункту, кварталу, вулиці тощо).
1.4. Ініціаторами проведення громадських слухань можуть бути:
1.4.1. Корюківський міський голова;
1.4.2. Корюківська міська рада (далі – Рада);
1.4.3. Староста;
1.4.4. Органи самоорганізації населення, місцезнаходження яких
зареєстроване на території громади;
1.4.5. Жителі територіальної громади, які, відповідно до пункту 2.2. цього
Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу.
1.5. Жителі територіальної громади ініціюють громадські слухання
шляхом створення ініціативної групи у складі до десяти осіб та збору підписів
цією ініціативною групою на підтримку проведення громадських слухань у
кількості двадцяти п’яти підписів осіб, які, відповідно до пункту 2.2. цього
Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу.
1.6. Список жителів територіальної громади, які підписали звернення з
ініціативою щодо проведення громадських слухань, має містити таку
інформацію: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації
місця проживання; контактний номер телефона (за наявності); особистий
підпис.
2. Порядок підготовки громадських слухань
2.1. Громадські слухання проводяться відкрито.
2.2. У громадських слуханнях з правом голосу можуть брати участь
дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в
установленому законом порядку зареєстроване на території громади.

2.2.1. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів,
авторів проєктів документів (актів), що виносяться на громадські слухання,
представників профільних щодо предмету слухань комісій Ради та її
виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і
організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів міської Ради,
міського голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом
громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути
підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не
відбулися.
2.3. Особа жителя територіальної громади та факт реєстрації постійного
місця проживання на території громади встановлюються у визначеному
законом порядку на підставі документів, визначених Законом України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», про що
уповноваженою особою вноситься відповідний запис у реєстраційну форму
(список реєстрації учасників громадських слухань), що є додатком до
протоколу громадських слухань.
2.4. Інші особи, які на законних підставах постійно проживають або
перебувають на території громади, можуть брати участь у громадських
слуханнях з правом дорадчого голосу.
2.4.1. Можливість участі особи з правом дорадчого голосу передбачає
право особи бути присутньою на громадських слуханнях, висловлювати власні
позиції з приводу обговорюваних під час слухань питань. Особи з правом
дорадчого голосу не беруть участь у голосуванні, а їхній голос у результаті
голосування не враховується.
2.5. На громадські слухання можуть бути запрошені Корюківський
міський голова, депутати ради, старости, інші посадові особи органів місцевого
самоврядування територіальної громади, представники підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів
самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних
будинків, розташованих на відповідній території, та інші особи.
2.6. Громадські слухання проводяться в міру необхідності.
2.7. Проведення громадських слухань є обов’язковим перед прийняттям
органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної
громади рішень про:
2.7.1. Затвердження, внесення змін або доповнень до Статуту
територіальної громади;
2.7.2. Затвердження рішення про місцевий бюджет на відповідний рік;
2.7.3. Планування розвитку територіальної громади;
2.7.4. Встановлення ставок місцевих податків та зборів, тарифів на
житлово-комунальні послуги, які затверджуються Радою;
2.7.5. Діяльність, яка справляє або може справити негативний вплив на
стан довкілля, епідеміологічне благополуччя населення громади;
2.7.6. Визначення переліку об’єктів, які не можуть бути вилучені та
відчужені з комунальної власності територіальної громади;

2.7.7. Інші випадки, визначені законодавством України або рішеннями
Ради.
2.8. Ініціатива Корюківського міського голови про проведення
громадських слухань оформлюється відповідним розпорядженням.
2.9. Рішення про проведення громадських слухань за ініціативою Ради
приймається на відповідному пленарному засіданні Ради.
2.10. Староста ініціюють проведення громадських слухань на території
відповідного старостинського округу шляхом надсилання повідомлення про
ініціювання громадських слухань Раді на ім’я міського голови.
2.11. Органи самоорганізації населення, ухвалюють рішення про
проведення громадських слухань відповідно до їх установчих документів та
надсилають письмове повідомлення про ініціювання громадських слухань на
ім’я
Корюківського
міського
голови.
Повідомлення
підписується
уповноваженою особою згідно з установчими документами ініціатора слухань.
2.12. Ініціативна група, утворена з урахуванням пункту 1.4.5. цього
Положення, надсилає письмове повідомлення про проведення громадських
слухань на ім’я Корюківського міського голови. Повідомлення підписується
усіма членами ініціативної групи.
2.13. Усі фізичні особи, які входять до ініціативної групи, надають згоду
на обробку наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідні для
організації громадських слухань. Про надання цієї згоди та обсяги обробки
персональних даних учасників громадських слухань має бути зроблений
відповідний застережний запис на кожному аркуші повідомлення або додатку
до повідомлення про проведення громадських слухань. Ініціатори громадських
слухань несуть відповідальність за обробку персональних даних зазначених
осіб, про що також має бути зроблений відповідний запис у повідомленні чи
додатку до повідомлення, де містяться особисті підписи відповідних фізичних
осіб.
2.14. У розпорядженні Корюківського міського голови, рішенні Ради,
повідомленні інших суб’єктів про ініціювання громадських слухань
вказуються:
1) найменування особи, яка є ініціатором громадських слухань (із
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади для Корюківського міського
голови, старости, або прізвище, ім’я, по батькові, дати народження – для членів
ініціативної групи);
2) місцезнаходження (для органів самоорганізації населення) або місце
проживання усіх членів ініціативної групи (для членів ініціативної групи);
3) дата, час і місце проведення громадських слухань;
4) територія, на якій проводяться громадські слухання;
5) питання, що виносяться на їх розгляд, із зазначенням чинників, які
свідчать про суспільну значущість цих питань для жителів території, на якій
проводяться громадські слухання;
6) перелік осіб, які запрошуються для виступів (доповідей) під час
слухань;

7) номери контактних телефонів, електронні адреси та адреси для
листування учасників ініціативної групи або осіб, відповідальних за
організацію громадських слухань, – для інших осіб, які мають право ініціювати
проведення громадські слухання;
8) інформацію щодо потреби ініціатора громадських слухань у сприянні
органу місцевого самоврядування в організації цих слухань (для осіб,
визначених у пункті 1.4.3. – 1.4.5. цього Положення);
9) порядок доведення інформації щодо проведення громадських слухань
до жителів територіальної громади (для випадків, коли громадські слухання
проводяться за ініціативою Корюківського міського голови чи Ради).
2.15. До розпорядження, рішення або повідомлення про проведення
громадських слухань можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали
та/або проєкти документів, що виносяться на слухання.
2.16. Не пізніше десяти робочих днів з моменту прийняття Радою
рішення, або отримання повідомлення про ініціювання громадських слухань від
суб’єктів, визначених у пункті 1.4.3. – 1.4.5. цього Положення Корюківський
міський голова видає розпорядження про розгляд ініціативи щодо проведення
громадських слухань.
2.17. Зазначеним розпорядженням може бути прийняте рішення про:
1) проведення громадських слухань;
2) повернення повідомлення про проведення громадських слухань
ініціаторам для усунення недоліків;
3) відмову у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських
слухань.
2.17. Повідомлення про ініціювання громадських слухань повертається
для усунення недоліків за наявності однієї або декількох із таких підстав:
1) не дотримано вимог до оформлення повідомлення, передбачених цим
Положенням;
2) звернулася недостатня кількість жителів територіальної громади чи
суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання;
2.18. Рішення про відмову у реєстрації ініціативи щодо проведення
громадських слухань приймається за наявності однієї або декількох із таких
підстав:
1) запропоноване для обговорення на громадських слуханнях питання
суперечить Конституції або актам законодавства України;
2) запропоноване для обговорення на громадських слуханнях питання не
належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування;
3) з ініціативою про проведення громадських слухань звернувся суб’єкт,
не наділений правом ініціативи щодо проведення громадських слухань.
2.19. Невмотивоване повернення повідомлення про проведення
громадських слухань на доопрацювання або відмова у реєстрації ініціативи
щодо проведення громадських слухань не допускаються.
2.20. Про прийняте рішення ініціатор проведення громадських слухань,
визначений відповідно до підпунктів 3–5 пункту 3 цього Положення,

повідомляється письмово або електронною поштою, шляхом надсилання копії
відповідного акту протягом п’яти робочих днів від дати його прийняття.
2.21. Ініціатор доопрацьовує повернуте повідомлення та подає документи
з усунутими недоліками протягом двох робочих днів з моменту отримання
листа (електронного листа) про повернення повідомлення для усунення
недоліків.
2.22. Розпорядження про проведення громадських слухань має містити
інформацію про:
1) дату, час та місце проведення громадських слухань;
2) територію, на якій проводяться громадські слухання;
3) питання, що виносяться на громадські слухання, із зазначенням
чинників, які свідчать про суспільну значущість цього питання для жителів
території, на якій проводяться громадські слухання;
4) ініціатора проведення громадських слухань;
5) орган (особу) Ради, що забезпечує організацію проведення
громадських слухань від імені органу місцевого самоврядування, із
зазначенням прізвища, імені, по батькові, посад та контактів уповноважених
осіб;
6) перелік заходів, які мають бути здійснені з боку органу місцевого
самоврядування для забезпечення проведення громадських слухань;
7) іншу необхідну інформацію.
3. Порядок проведення громадських слухань
3.1. Громадські слухання призначаються, як правило, у неробочий день
або неробочий час у придатному для проведенні громадських слухань
приміщенні, розташованому на території, охопленої громадськими слуханнями.
3.2. Дата, час та місце проведення громадських слухань, що
запропоновані особами, визначеними у підпунктах пункті 1.4.3. – 1.4.5. цього
Положення, можуть бути змінені за розпорядженням Корюківського міського
голови у випадках, коли відповідний орган місцевого самоврядування не може
забезпечити проведення громадських слухань на умовах ініціатора. Інша дата,
час та/чи місце узгоджуються з ініціатором громадських слухань і
призначається на дату не пізніше чотирнадцяти календарних днів від
запропонованої дати.
3.3. Про зміну дати, часу та місця проведення громадських слухань
уповноважений орган (особа) Ради повідомляють ініціатора проведення цих
слухань до моменту оприлюднення оголошення про проведення громадських
слухань на офіційному веб-сайті Ради шляхом надсилання відповідної
інформації на поштову або електронну адресу, вказану у повідомлені ініціатора
проведення слухань.
3.4. Протягом десяти робочих днів з дня видання розпорядження про
проведення громадських слухань, але не пізніше десяти робочих днів до дня
проведення громадських слухань, уповноважений орган (особа) Ради

забезпечує оприлюднення оголошення про проведення громадських слухань на
офіційному веб-сайті Ради.
3.4.1. Також оголошення про проведення громадських слухань може
поширюватися в будь-яких інший доступний спосіб з метою ознайомлення з
ним якомога більшої кількості членів громади.
3.5. В оголошенні про проведення громадських слухань, яке
оприлюднюється на веб-сайті Ради, зазначаються:
1) дата, час та місце проведення громадських слухань;
2) територія, на якій проводяться громадські слухання;
3) питання, що виносяться на громадські слухання;
4) інформація про ініціатора проведення громадських слухань;
5) контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати
додаткову інформацію про проведення громадських слухань.
3.6. Підготовка громадських слухань здійснюється ініціатором їх
проведення. Корюківський міський голова, виконавчий апарат та виконавчі
органи Ради сприяють в організації та проведенні громадських слухань у межах
та у спосіб, що не суперечать чинному законодавству та відповідно до наявних
організаційно-технічних можливостей.
3.7. Корюківський міський голова, Рада забезпечують явку
уповноважених представників відповідних органів місцевого самоврядування
для участі у громадських слуханнях, за умови, що повідомлення про
проведення цих слухань було отримане Радою у порядку та строки, визначені
п. 2.16. цього Положення.
3.8. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників
громадських слухань. Реєстрацію учасників забезпечує ініціатор громадських
слухань.
3.9. Для реєстрації особам, які хочуть взяти участь у громадських
слуханнях з правом голосу, необхідно пред’явити паспорт громадянина
України або інший документ, передбачений для посвідчення особи та
встановлення її місця проживання в Україні відповідно до Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
3.10. Особи, які відповідно до пункту 2.4 цього Положення беруть участь
у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу, пред’являють лише
документ, який відповідно до чинного законодавства України посвідчує особу.
3.11. У списку реєстрації учасників громадських слухань зазначають
прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване
місце проживання. Учасник слухань підтверджує достовірність зазначеної
інформації своїм особистим підписом у списку реєстрації учасників
громадських слухань.
3.12. Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають
згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб,
необхідний для організації та врахування результатів громадських слухань. Про
надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників
громадських слухань має бути зроблений відповідний застережний запис на
кожному аркуші списку реєстрації учасників громадських слухань. Ініціатор

(ініціатори) громадських слухань несе (несуть) відповідальність за обробку
персональних даних зазначених осіб, про що також має бути зроблений
відповідний запис у списку реєстрації учасників громадських слухань.
3.13. Відмова від надання документів, визначених у цьому пункті
Положення, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є
підставою недопуску особи до участі у громадських слуханнях, у тому числі з
правом дорадчого голосу.
3.14. Перед початком громадських слухань більшістю зареєстрованих
учасників громадських слухань, які мають право голосу на цьому заході,
обираються головуючий, секретар слухань та лічильна комісія. Інформація про
це заноситься до протоколу громадських слухань.
3.15. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них
порядку, разом із секретарем слухань підписує протокол громадських слухань.
Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських
слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
3.16. Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань у
порядку, передбаченому цим Положенням.
Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань,
кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час
голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку
голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.
3.18. До початку обговорення та прийняття рішень щодо питань,
винесених на громадські слухання, шляхом голосування затверджуються
регламент проведення та порядок денний громадських слухань.
3.19. Регламентом визначається час, відведений для доповідей
(співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має
передбачати:
1) доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для
цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування,
комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується
предмета громадських слухань;
2) виступи представників організаційного комітету та експертних груп
(якщо вони створені), залучених фахівців;
3) запитання, виступи учасників громадських слухань, прийняття рішення
щодо питання, винесеного на громадські слухання.
3.20. Включення до порядку денного, розгляд на громадських слуханнях
та прийняття рішень з питань, які не було передбачено розпорядженням про
проведення слухань, не допускається.
3.21. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для
виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу
головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися
чи припинятися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та
регламентом слухань.
3.22. Кожен учасник громадських слухань має право надати пропозиції,
висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу

учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути
поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться
(додаються) до протоколу громадських слухань.
3.23. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не
стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламентом час,
використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи інших
форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
3.24. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього
Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських
слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення
правопорушень та інших дій, що заважають проведенню громадських слухань.
3.25. У випадку порушення вимог цього Положення головуючий може
прийняти рішення про видалення порушника (порушників) з місця, де
проводяться громадські слухання. У разі невиконанні рішення про видалення
порушників до них можуть бути застосовані заходи примусу відповідно до
чинного законодавства.
3.26. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. За
наявності організаційно-технічної можливості Рада чи ініціатор слухань
забезпечує їх веб-трансляцію, аудіо-, фото- та/або відеофіксацію. Кожен
учасник громадських слухань, а також присутні на слуханнях представники
засобів масової інформації мають право здійснювати аудіо, фото- та/або
відеофіксацію чи веб-трансляцію громадських слухань, якщо це не
перешкоджає їх проведенню.
3.27. Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання
порядку денного та/або внесених учасниками громадських слухань пропозицій
здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час
громадських слухань. Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру,
приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників
громадських слуханнях, які мають право голосу відповідно до цього
Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією
та вносяться до протоколу громадських слухань.
4. Підсумки проведення громадського обговорення
4.1. За результатами громадських слухань у триденний термін
оформляється письмовий протокол, в якому чітко формулюються рішення
(пропозиції) громадських слухань. Протокол підписується головою та
секретарем громадських слухань у двох примірниках. Список реєстрації
учасників громадських слухань додається до протоколу та є його невід’ємною
частиною.
4.2. У протоколі вказуються:
1) дата, час і місце проведення громадських слухань;
2) територія, на якій проводяться громадські слухання;
3) кількість учасників громадських слухань з правом голосу;
4) кількість учасників громадських слухань з правом дорадчого голосу;

5) питання, які розглядалися на громадських слуханнях;
6) рішення (пропозиції) громадських слухань, прийняті за результатами
розгляду питань, та кількість голосів, поданих за та проти прийняття
відповідних рішень;
7) інша інформація, передбачена цим Положенням або актами
законодавства.
4.3. Один примірник протоколу громадських слухань надсилається
відповідним органам чи посадовим особам місцевого самоврядування не
пізніше десять робочих днів з дня проведення громадських слухань, другий
примірник зберігається у ініціаторів громадських слухань.
4.4. Копія протоколу не пізніше десять робочих днів з дня проведення
слухань вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських
слухань і має бути доступна для ознайомлення протягом не менше одного
місяця після проведення слухань, а також розміщуватися на офіційному вебсайті Ради.
4.5. Захист і обробка персональних даних, що містяться у протоколі
громадських слухань та додатку до нього, здійснюється відповідно до чинного
законодавства України з урахуванням приписів цього Положення. У разі
оприлюднення списку реєстрації учасників громадських слухань дані про дату
народження та місце проживання знеособлюються, якщо інше не встановлено
рішенням учасників громадських слухань. Зазначені дані можуть бути
оприлюднені без згоди суб’єктів персональних даних виключно у випадках,
передбачених нормами закону.
4.6. Органи та/або посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані
розглянути рішення (пропозиції) громадських слухань протягом сорока п’яти
календарних днів з дня їх отримання.
4.7. За результатами розгляду органи та/або посадові особи місцевого
самоврядування територіальної громади приймають одне з таких рішень:
1) урахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у
цьому разі зазначаються конкретні заходи для її реалізації та відповідальні за
виконання посадові особи;
2) частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських
слухань, – у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення,
заходи для реалізації врахованої пропозиції та відповідальні за виконання
посадові особи;
3) відхилити пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у
цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення.
4.8. У разі включення до порядку денного пленарного засідання Ради чи
засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом громадських
слухань, ініціатору громадських слухань або особі, уповноваженій
представляти ініціатора громадських слухань, гарантується право бути
присутнім на такому засіданні Ради або її виконавчого комітету та надається
можливість представлення результатів громадського слухання.
4.9. Якщо Рада відхилила пропозицію (проєкт рішення), що було
предметом громадських слухань, повторне громадське слухання з цього

питання можливе не раніше ніж через рік після прийняття відповідного
рішення Радою.
5. Заключні положення
5.1. Посадові та службові особи органів місцевого самоврядування несуть
відповідальність за невиконання цього Положення згідно із законодавством
України.
5.2. Недотримання порядку ініціювання та проведення громадських
слухань, визначених цим Положенням, може бути підставою для визнання
громадських слухань такими, що не відбулися, в судовому порядку.
5.3. Рішення Ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи)
Ради щодо проведення громадських слухань, внесення на розгляд сесії Ради
та/або розгляду питання, розглянутого під час проведення громадських
слухань, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 41-8/VIII

Про затвердження Положення
про місцеві ініціативи в Корюківській
міській територіальній громаді
З метою забезпечення належних умов для здійснення жителями
Корюківської міської територіальної громади повноважень місцевого
самоврядування, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись статтею
5.8 Статуту Корюківської міської територіальної громади, затвердженого
рішенням чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
24.05.2018 року «Про затвердження Статуту Корюківської міської
територіальної громади», ст.ст. 13, 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській
територіальній громаді, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 січня 2016 року «Про
Положення про місцеві ініціативи в місті Корюківка».
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

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30.08.2021 року № 41-8/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про місцеві ініціативи в
Корюківській міській територіальній громаді

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській
територіальній громаді (далі – Положення) визначає порядок ініціювання,
організації збору підписів, внесення місцевих ініціатив та їх розгляду радою.
1.2. Місцева ініціатива – це форма участі Корюківської міської
територіальної громади (надалі – громади, територіальної громади) у вирішенні
питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду в раді будьякого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
1.3. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що
суперечать Конституції та законам України, а також пропозиції, реалізація яких
може вплинути на інтереси територій поза межами територіальної громади.
2. Внесення місцевої ініціативи
2.1. У порядку місцевої ініціативи жителі територіальної громади можуть
внести пропозиції для розгляду на відкритому засіданні Корюківської міської
ради (надалі – ради).
2.2. Почати збір підписів на підтримку місцевої ініціативи можуть органи
самоорганізації населення, зареєстровані на території громади та члени
громади, об’єднані в ініціативну групу які є дієздатними особами і місце
проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано на території
громади (надалі – ініціатор).
2.3. Ініціатор формулює місцеву ініціативу у вигляді письмової
пропозиції або проєкту рішення щодо вирішення питання, яке належить до
відання місцевого самоврядування, та проводить збір підписів жителів
територіальної громади на підтримку ініціативи.
2.3.1.Ініціатор не може змінювати та доповнювати місцеву ініціативу
після того, як було поставлено перший підпис жителя територіальної громади
на її підтримку. При цьому на кожному з листів, на яких ставляться підписи на
підтримку місцевої ініціативи жителями територіальної громади, має бути
зазначено, на підтримку якої саме ініціативи збираються підписи.
2.4. Місцева ініціатива вважається підтриманою жителями територіальної
громади, якщо на її підтримку отримано не менше п’ятдесяти підписів
дієздатних жителів територіальної громади, місце проживання яких в
установленому законом порядку зареєстроване на території громади.
2.4.1. Разом з підписами на підтримку місцевої ініціативи зазначаються
прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси зареєстрованого місця
проживання жителів територіальної громади, які висловилися за підтримку
місцевої ініціативи, дати поставлення підписів.
2.4.2. Усі фізичні особи, які проставляють підпис на підтримку місцевої
ініціативи, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у
межах та у спосіб, необхідний для реалізації місцевої ініціативи. Про надання
цієї згоди та обсяги обробки персональних даних осіб, що проставляють підпис

на підтримку місцевої ініціативи, має бути зроблений відповідний застережний
запис на кожній сторінці листа про збір підписів.
2.4.3. Ініціатори збору підписів несуть відповідальність за обробку
персональних даних суб’єктів цих даних, про що також має бути зроблений
відповідний запис на кожній сторінці документу, у якому містяться особисті
підписи відповідних фізичних осіб.
2.5. Після того, як на підтримку місцевої ініціативи зібрано необхідну
кількість підписів жителів територіальної громади, ініціатор подає до ради
письмове повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яке має містити:
2.5.1. Письмові пропозиції для розгляду на засіданні ради та/або проєкт
рішення ради, якщо ініціатор збору підписів збирав підписи на підтримку
відповідного проєкту рішення;
2.5.2. Підписні листи з підписами жителів територіальної громади,
зібраними на підтримку таких пропозицій;
2.5.3. Прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси
зареєстрованого місця проживання, контакти уповноваженої особи на
взаємодію з органом місцевого самоврядування від імені ініціатора.
2.6. Захист і обробка відомостей, зазначених в підпункті 2.5.3. цього
Положення, здійснюється уповноваженими особами ради в порядку,
встановленому законом.
3. Розгляд місцевої ініціативи
3.1. Уповноважений орган (особа) ради впродовж десяти робочих днів
здійснює перевірку поданих документів на предмет відповідності вимогам
законодавства України, Статуту Корюківської міської територіальної громади,
цього Положення.
3.2. За підсумками перевірки уповноважений орган (особа) ради приймає
одне з таких рішень:
3.2.1. Передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на
відкритому засіданні ради;
3.2.2. Повернути письмове повідомлення про внесення місцевої ініціативи
ініціатору для усунення недоліків;
3.2.3. Відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання ради.
3.3. Рішення уповноваженого органу (особи) ради, прийняте за
підсумками перевірки, публікується на офіційному веб-сайті ради протягом
п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.
3.4. Уповноважений орган (особа) ради повертає ініціатору весь пакет
документів, поданих до ради, для усунення недоліків не пізніше двадцяти днів з
моменту їх надходження до ради, якщо подані до ради документи містять
недоліки, які перешкоджають розгляду місцевої ініціативи радою.
3.5. Недоліки, виявлені уповноваженим органом (особою) ради при
розгляді повідомлення про внесення місцевої ініціативи, підлягають
виправленню протягом п’яти днів з дня отримання ініціатором письмової
відповіді ради (її уповноваженого органу або особи) із переліком недоліків, які

підлягають усуненню. У разі неусунення недоліків у встановлені терміни
місцева ініціатива вважається такою, що не була поданою.
3.6. Невмотивоване повернення документів ініціатору не допускається.
3.7. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто
ініціатору для усунення недоліків за наявності щонайменше однієї з таких
підстав:
3.7.1. Не дотримано вимоги щодо оформлення повідомлення про
внесення місцевої ініціативи;
3.7.2. Кількість підписів жителів територіальної громади, поданих до ради
на підтримку місцевої ініціативи, є меншою за мінімальний рівень, визначений
пунктом 2.4. цього Положення;
3.7.3. До ради було подано не повний перелік документів, передбачених
пунктом 2.5. цього Положення.
3.8. Уповноважений орган (особа) ради відмовляє у винесенні місцевої
ініціативи на розгляд радою, якщо:
3.8.1 Місцева ініціатива суперечить Конституції або актам законодавства
України;
3.8.2. Місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не
належать до відання місцевого самоврядування.
3.9. Відхилення пропозиції, поданої в порядку місцевої ініціативи, з
мотивів наявності технічних помилок чи неточностей не допускається.
3.10. Питання, внесене на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи,
підлягає обов’язковому розгляду на найближчому відкритому пленарному
засіданні ради за участю в її обговоренні уповноваженої особи (осіб) ініціатора.
3.11. Включення питання, внесеного на розгляд ради у порядку місцевої
ініціативи, до порядку денного відповідної сесії ради забезпечує Корюківський
міський голова.
3.12. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи,
відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та
Регламенту ради. При цьому уповноваженій особі ініціатора обов’язково
надається слово для виступу на пленарному засіданні ради.
3.13. Уповноважена особа (особи) ініціатора обов’язково запрошуються
на засідання постійних депутатських комісій, виконавчого комітету ради, які
попередньо розглядають відповідне питання, із правом виступу на засіданні.
3.14. Рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких
рішень:
3.14.1. Підтримати пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку
місцевої ініціативи, та за необхідності, доручити відповідним виконавчим
органам ради підготувати проєкт рішення ради з цього питання.
3.14.2. Підтримати пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку
місцевої ініціативи, частково (з обґрунтуванням такого рішення) та за
необхідності, доручити відповідним виконавчим органам (виконавчому
апарату) ради підготувати відповідні правки до поданого проєкту рішення.

3.14.3. Направити проєкт рішення, внесений у порядку місцевої
ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за
обов’язкової участі членів ініціативної групи.
Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого
проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні ради.
Повторне направлення проєкту на доопрацювання не допускається.
3.14.2. Відхилити пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку
місцевої ініціативи, з обґрунтуванням такого рішення.
3.15. Відповідне рішення ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті
ради протягом десяти робочих днів з моменту його прийняття. Засвідчена копія
відповідного рішення надсилається ініціатору на адресу, зазначену у
повідомленні про внесення місцевої ініціативи.
3.16. З питання, внесеного до ради у порядку місцевої ініціативи, рада
може розглянути власний альтернативний проєкт рішення у випадку, якщо
проєкт рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.
3.17. Повторне подання на розгляд ради питання, внесеного у порядку
місцевої ініціативи та відхиленого радою з мотивів його невідповідності
Конституції або законам України, або у зв’язку з тим, що це питання не
належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування, не
допускається. У випадку внесення змін у законодавство, які розширять
повноваження органів місцевого самоврядування чи змінять правове
регулювання питання, порушуваного у порядку місцевої ініціативи, це питання
може бути знову внесене до ради у порядку місцевої ініціативи.
3.18. Якщо рада відхилила пропозицію (проект рішення), подану в
порядку місцевої ініціативи, з інших мотивів, повторне подання місцевої
ініціативи з цього питання можливе не раніше ніж через рік після прийняття
відповідного рішення радою.
4. Прикінцеві положення
4.1. Рішення ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи)
ради щодо прийняття до розгляду, внесення на розгляд сесії ради та/або
розгляду питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, можуть бути
оскаржені до суду у встановленому законом порядку.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 42-8/VIII

Про внесення змін до
установчих документів
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоконал» від 10.08.2021 року
№ 144, з метою забезпечення належного рівня діяльності комунального
підприємства, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.
Визначити
статутний
капітал
Комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради у розмірі 15 145 318,84
(п’ятнадцять мільйонів сто сорок п’ять тисяч триста вісімнадцять гривень 84
копійки).
2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради в новій редакції, що додається.
3. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.) здійснити відповідно до вимог
чинного законодавства України державну реєстрацію змін до установчих
документів підприємства врахувавши пункти 1, 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 30 серпня 2021 року № 42-8/VIII

СТАТУТ
Комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
( НОВА РЕДАКЦІЯ )

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради створене рішенням шістнадцятої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 2008 року «Про створення міського комунального
підприємства» (далі - Підприємство).
1.2.
Найменування
підприємства:
Комунальне
підприємство
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради.
1.2.1. Скорочена назва: КП «Корюківкаводоканал».
1.3. Юридична адреса: Україна, Чернігівська область, 15300, місто
Корюківка, провулок Вокзальний, 9.
2. Мета і предмет діяльності підприємства
2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері
надання житлово – комунальних послуг, здійснення виробничої, комерційної,
інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого
ринку роботами, товарами та послугами.
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
2.2.1. Забезпечення розвитку комунального господарства з метою
найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства у
всіх видах комунальних послуг;
2.2.2. Організація водопостачання та водовідведення за договорами з
замовниками та за рішенням органів самоврядування;
2.2.3. Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування;
2.2.4. Організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення
води;
2.2.5. Будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних,
теплових і каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших
комунікаційних ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та
теслярські роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання
стін, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
2.2.6. Ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
2.2.7. Здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг
загального користування, автостоянок, іншої технічної площі;
2.2.8. Виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо –
технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних
матеріалів;
2.2.9. Постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам
нафтопродуктів, запчастин, енергоносіїв, сировини, виробничого та
торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив та засобів захисту рослин;
2.2.10. Оптова, роздрібна, в тому числі агентська, комісійна,
консигнаційна та виїзна торгівля товарами та виробами вітчизняних та
іноземних виробників;

2.2.11. Організація громадського харчування та відпочинку, відкриття
кафе, барів, клубів та інших закладів;
2.2.12. Закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки у населення
та інших виробників, прийом склотари;
2.2.13. Обслуговування мереж вуличного освітлення;
2.2.14. Здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і
пасажирів в Україні та за її межами, надання складських та експедиційних
послуг;
2.2.15. Організація та проведення виставок – продажу, торгів, ярмарок,
аукціонів, інших торгівельних заходів;
2.2.16. Здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької
діяльності;
2.2.17. Торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в
порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку;
2.2.18. Здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних
та фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи;
2.2.19. Здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних
послуг при будівництві
різних об’єктів, виробництво будматеріалів та
конструкцій.
2.2.20. Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період( послуги
по прибиранню снігу, льоду, посипання піщано-сольовою сумішшю);
2.2.21. Утримання доріг в належному санітарно-технічному стані
(послуги з миття вулиць водою).
2.2.22 . Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів
роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам.
2.2.23. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів,
збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із
працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими
підприємствами та організаціями.
2.2.24. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази,
впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства
матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих
завдань.
2.2.25. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних
працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами,
підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників.
2.2.26. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх
житлових, культурно – побутових та виробничих умов.
2.2.27. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по
колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці.
2.2.28. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму,
дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і
захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація
їх виконання.
2.2.29. Надання інших індивідуальних послуг.

2.3. Види діяльності, що регулюються державою Підприємство здійснює
після отримання відповідного дозволу (ліцензії).
2.4. 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).
3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство належить до комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, засновником та власником Підприємства є
Корюківська міська рада (надалі – Власник).
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 керуючись Конституцією та
законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
рішеннями власника та цим Статутом, який затверджується Корюківською
міською радою.
3.4. Участь Підприємства а 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 органу.
3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок,
валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп,
може мати логотип, 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 та
складається із цілісного майнового комплексу, системи мереж водопостачання
та водовідведення населених пунктів Корюківської міської територіальної

громади і грошових коштів (обігові кошти). Статутний капітал направляється
для здійснення діяльності підприємства та для забезпечення його
функціонування.
4.1.1. Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних
коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному
балансі Підприємства.
4.2. 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.
4.3. Джерелом формування майна Підприємства є:
4.3.1. Майно, передане йому Власником;
4.3.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів
фінансово – господарської діяльності;
4.3.3. Доходи від цінних паперів;
4.3.4. Кредити банку та інших кредиторів;
4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету;
4.3.6. Придбане майно інших підприємств, організацій;
4.3.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством
4.4. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської
ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.
4.5. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного
законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським
об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які
йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з
балансу за погодженням з міською радою.
4.6. Підприємство володіє, користується землею і іншими природними
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.7. Збитки, завдані підприємству, в результаті порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами
відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або арбітражного 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
та
уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради,
начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською
діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства.
6.2. До компетенції Власника Підприємства або уповноваженого органу
відповідно до їх власних повноважень належать:
6.2.1. Прийняття рішень 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 робіт, які
виконуються за бюджетні кошти та тарифів Підприємства.

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розкладу
Підприємства.
6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління
Підприємством, які передбачені чинним законодавством.
6.3. Безпосереднє управління підприємством здійснює Начальник.
Призначення керівника здійснюється міським головою шляхом укладення з ним
строкового трудового договору ( контракту).
6.3.1.На випадок відсутності керівника підприємства (перебування на
лікарняному, у довгостроковому відрядженні, відпустці, тощо) управління
підприємством здійснює заступник начальника або головний інженер за
наявності наказу про покладення на одного із них обов’язків начальника.
6.3.2. 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. Затверджує форми і системи оплати праці , встановлює
працівникам розміри премій , винагород, надбавок і доплат відповідно до
чинного законодавства та на умовах , передбачених колективним договором.
6.5.11. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін;
6.5.12. 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 органу 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.
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, суду або
господарського 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, судом або господарським 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 органу.
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 по
дадуть 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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 43-8/VIII

Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 58-2/VIІІ «Про план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2021 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. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 58-2/VIІІ «Про план діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік», а саме доповнити план
пунктом наступної редакції:
№
з/п
8

Вид
проєкту
Рішення
Корюків
ської
міської
ради

Назва
проєкту
Про затвердження
методики
розрахунку
орендної плати за
комунальне майно
Корюківської
міської
територіальної
громади

Мета
прийняття
Розрахунок орендної
плати за користування
комунальним майном
територіальної громади з
врахуванням введення
нового порядку передачі
в оренду державного та
комунального майна.

Термін
підготовки
ІІ півріччя
2021 року

Розробник
проєкту
Виконавчий
апарат,
виконавчі
органи
міської ради

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Кожушко Ю.Ю.)
оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської ради в
мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 44-8/VIII

Про затвердження рішень виконавчого комітету
Корюківської міської ради з питань майна
міської комунальної власності
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. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 05 серпня 2021 року № 335 «Про передачу майна міської комунальної
власності».
2. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 17 серпня 2021 року № 347 «Про надання дозволу».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 45-8/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. 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 (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні
строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на маржу Банку, але не більше
25% річних;

1.6. 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. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
забезпечити фінансування КП «Корюківкаводоканал» на весь строк лізингу, у
строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за
договором (-орами) фінансового лізингу, що буде (-уть) укладений (-ні) з
уповноваженим банком.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 46-8/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. 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 (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні
строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на маржу Банку, але не більше
25% річних;

1.6. 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. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
забезпечити фінансування КП «Благоустрій» на весь строк лізингу, у строки та у
розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором (-орами)
фінансового лізингу, що буде (-уть) укладений (-ні) з уповноваженим банком.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(восьма сесія восьмого скликання)
30 серпня 2021 року

м. Корюківка

№ 47-8/VIII

Про умови повернення субвенції
з держаного бюджету
На виконання Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на
придбання комунальної техніки, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 883 (надалі – Порядок), враховуючи
рішення про фінансовий лізинг та 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. Встановити, що у разі розірвання державними банками або банками, у
статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі —
уповноважені банки) договору фінансового лізингу на підставі несплати
Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
(ЄДРПОУ 35606756) лізингових платежів, передбачених договором фінансового
лізингу, Фінансовому відділу Корюківської міської ради впродовж трьох місяців
з моменту розірвання договору фінансового лізингу забезпечити у повному
обсязі повернення до державного бюджету субвенції, наданої згідно Порядку.
2. Встановити, що у разі розірвання уповноваженими банками договору
фінансового лізингу на підставі несплати Комунальним підприємством
«Благоустрій» Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 41766296) лізингових
платежів, передбачених договором фінансового лізингу, Фінансовому відділу
Корюківської міської ради впродовж трьох місяців з моменту розірвання
договору фінансового лізингу забезпечити у повному обсязі повернення до
державного бюджету субвенції, наданої згідно Порядку.

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

Р. АХМЕДОВ

