
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 15.12.2021 р. № 160 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 16.12.2021 року 

 

1. Про надання дозволу на відкриття спеціального рахунку. 

2. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - нежитлова будівля 

(громадський будинок), що розташований за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, шляхом викупу. 

3. Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів про 

оренду комунального майна. 

4. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

5. Про переведення квартири з житлового в нежитловий фонд. 

6. Про впорядкування адресного господарства. 

7. Про надання разової матеріальної допомоги. 

8. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

9. Про затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської ради 

на 2022 рік. 

10. Про затвердження рішення місцевої комісії. 

11. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та призначення опікуна. 

12. Про погодження проєктної документації. 

13. Про затвердження штатного розпису. 

  



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 570 

 

Про надання дозволу на  

відкриття спеціального рахунку  
 

Розглянувши заяву Федченка Ю.С. від 13.12.2021 року, керуючись 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Про 

деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», ст. 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Федченку Юрію Сергійовичу, ХХХХ року народження, 

(ідентифікаційний номер ХХХХ), на відкриття спеціального рахунку для 

зарахування коштів грошової компенсації для придбання житлового приміщення 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа.  

  

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 571  

 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

нежитлова будівля (громадський будинок), 

що розташований за адресою: Чернігівська область,  

Корюківський район, с. Прибинь, вулиця Слави,  

будинок 3, шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-11-24-000027-1, сформований 12.12.2021 року о 19:42:11 товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна» (зі змінами), 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 432 (зі змінами), на виконання рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 13-9/VIІI 

«Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році», враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 19.11.2021 року № 502, протокол 

засідання аукціонної комісії від 16.11.2021 року та подання заяви на участь в 

аукціоні від одного покупця, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля 

(громадський будинок), що розташований за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський р-н., с. Прибинь, вулиця Слави, будинок 3, шляхом викупу 

покупцем – фізичною особою Мисником Віталієм Миколайовичем, 

ідентифікаційний номер 3077120898, який єдиний подав заяву на участь в 

аукціоні з продажу об’єкта, за запропонованою ним ціною – 50 000,00 грн 

(п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

 



2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі дане 

рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 





 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 572 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону  

про оренду комунального майна 
 

Розглянувши: протокол про результати електронного аукціону № LLE001-

UA-20211117-08221, сформований 06.12.2021 року та наданий Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа», відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», враховуючи рішення сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII 

«Про врегулювання орендних відносин щодо оренди майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади», керуючись ст. 29 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № LLE001-

UA-20211117-08221 сформований оператором електронного майданчика – 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 

06.12.2021 року об 20:00:04 з оренди приміщення площею 122,7 кв.м. на другому 

поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, буд. 66Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область, з 

орендною платою на місяць – 450,00 грн (чотириста п’ятдесят гривень 00 

копійок). 

 

2. Укласти з Фізичною особою – підприємцем Юрнюк Вікторією Іванівною, 

ІПН 3758402000, договір оренди нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 

даного рішення, терміном на 4 роки 11 місяців. 

 



3. Опублікувати в електронній торговій системі протокол про результати 

електронного аукціону № LLE001-UA-20211117-08221, відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 573   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду на аукціоні 

майна міської комунальної власності  
 

Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 07.12.2021 року № 215, 

КНП «Корюківська ЦРЛ» від 07.12.2021 року № 03-05/1026, з метою 

ефективного використання майна міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на передачу в оренду на аукціоні іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, а саме: установка проливна переносна АС-П, 

застосовується для повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм 

номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20, балансовою (первісною) 

вартістю 165733,33 грн, ринковою вартістю 172575,00 грн (надалі – Об’єкт 

оренди). 

 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

передачу в оренду на аукціоні приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна 

кімната на першому поверсі фізіотерапевтичного відділення, в п’ятиповерховій 

нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, Чернігівської області (надалі – 

Об’єкти оренди). 

 



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

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

4. Затвердити умови, додаткові умови та текст інформаційного 

повідомлення про проведення аукціонів, зазначених в пункті 1 та 2 даного 

рішення, що додаються. 

 

5. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КНП «Корюківська ЦРЛ» 

(Пивовар С.Г.) забезпечити оприлюднення в електронній торговій системі 

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

аукціоні. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                               Ратан АХМЕДОВ 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 16.12.2021 року № 573 

 

 
УМОВИ ОРЕНДИ ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО  

ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА –  

Установка  проливна переносна АС-П 
 

1. Інформація про орендодавця: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 35606756, пр. 

Вокзальний, 9, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. (04657) 2-12-56, електронна 

адреса: kor.voda.2016@ukr.net  

2. Інформація про балансоутримувача: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 35606756, р. 

Вокзальний, 9, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. (04657) 2-12-56, електронна 

адреса: kor.voda.2016@ukr.net.  

3. Інформація про Об’єкт оренди:   

Тип об’єкта: окреме індивідуально визначене майно. 

Назва об’єкта: установка  проливна переносна АС-П.  

Об’єкт включено до Переліку першого типу.  

Місцезнаходження об’єкта: пр. Вокзальний, 9, м. Корюківка, Чернігівська 

обл.   

4. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон: 

4.1. Стартова орендна плата об’єкта становить:  

- для аукціону – 1725,75 грн/місяць без ПДВ;               

- для аукціону із зниженням стартової ціни на 50% – 862,88 грн/місяць; 

- для аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати 

та подальшого подання цінових пропозицій – 862,88 грн/місяць.   

4.2. Пропонований строк оренди: 5 років. 

4.3. Цільове призначення та умови користування – застосовується для 

повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних 

діаметрів DN10, DN15, DN20.     

4.4. Розмір гарантійного внеску для учасника в електронному аукціоні 

становить: 6903,00 грн. 

 4.5. Розмір реєстраційного внеску становить: 600,00 грн. 

4.6. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подання цінових пропозицій – 3.   

4.7. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час 

електронного аукціону становить 1% стартової орендної плати об’єкта оренди. 

4.8. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період між 

аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

mailto:kor.voda.2016@ukr.net
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4.9. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі 

майна в оренду без права передачі в суборенду. 

4.10. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням:  

для повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних 

діаметрів DN10, DN15, DN20. 

5. Додаткова інформація по Об’єкт оренди: установка проливна переносна 

АС-П, ТОВ «Техноеталон» (Україна), застосовується для повірки лічильників 

води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, 

DN20, вироблених згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 4064-1 «Лічильники 

холодної питної води та гарячої води». 

Рік випуску – 2021. 

Вартість майна: 

Балансова вартість станом на 01.12.2021 року – 165733,33 грн. 

Оціночна вартість станом на 22.11.2021 року – 172575,00 грн. 

Основні параметри: 
Виробник – ТОВ «Техноеталон» 

Метод роботи: порівняння з еталоном 

Спосіб вимірювання: старт ходу 

Спосіб зняття показів з лічильника, що повіряється: синхронна фотофіксація 

Мінімальна об’ємна витрата (Qmin), м3/год: 0,03 (0,01*) 

Максимальна об’ємна витрата (Qmax), м3/год: 2.5 (1.5*) 

Невизначеність проливної установки під час вимірювання об’єму: 

- від 0,03 (0,01*) до 0,1  м3/год: 0,06 

- від 0,1 (включно) до 2,5 (1,5*) м3/год: 0,3 

Невизначеність проливної установки під час вимірювання поточної об’ємної витрати води, 

середньої об’ємної витрати води, середньої об’ємної витрати води за час вимірювання та 

ковзного середньої об’ємної витрати, %: -/+ 2,0 

Інтервал часу вимірювання поточної об’ємної витрати води, с:1 

Невизначеність проливної установки під час вимірювання часу за одну годину, с.: 2 

Інтервал часу між подачею синхронізувальної команди з вузла вимірювання та автоматичним 

отриманням цифрової фотографії вузлом зняття інформації на початку вимірювання, с.: 0,2 

Різниця інтервалу часу між подачею синхронізувальної команди та автоматичним отриманням 

цифрової фотографії на початку вимірювання та інтервалу часу між подачею синхронізувальної 

командита автоматичним отриманням цифрової фотограції наприкінці вимірювання, мс: 42 

Робоча рідина: вода 

Температура робочої рідини, 0С: від 0,1 до 90 

Тиск у трубопроводі, МПа: до 1,6 

Кількість одночасно повіряємих приладів, шт.: 1 

Режим роботи при вимірюванні: автоматичний 

Режим встановлення витрати: ручний 

Гідравлічний контур: відкритий 

Технічний стан об’єкта: перебуває в придатному для використання стані 

(новий).  

Проєкт договору оренди додається окремим файлом.  

6. Додаткові умови оренди: здійснення орендарем поточного та інших видів 

ремонтів.  

7. Орендар повинен відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна». 



Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, реєструється на 

будь-якому із підключених до системи Рrozorro.Продажі майданчиків, сплачує 

реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника. 

8. Інформація про аукціон: 

Аукціон буде проведено в електронній формі  11 січня 2022 року, час 

проведення визначається електронною торговою системою автоматично.   

У разі, якщо об’єкт не буде передано в оренду за результатами аукціону, 

протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання 

аукціону таким, що не відбувся, буде опубліковано оголошення про проведення 

повторного аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50%. 

У разі, якщо об’єкт не буде передано в оренду за результатами аукціону або 

аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50% протягом п’яти робочих 

днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, 

буде опубліковано оголошення про проведення аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій. 

Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні та 

електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 

електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжок часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує 

дню проведення електронного аукціону. 

9. Інформація розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної 

плати: 

–  розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час 

електронного аукціону становить 1% стартової орендної плати об’єкта оренди – 

17,26 грн.; 

– розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час 

електронного аукціону із зниженням стартової ціни та електронного аукціону за 

методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій становить 1% стартової орендної плати об’єкта 

оренди – 8,63 грн.; 

10. Контакти для ознайомлення з Об’єктом оренди: 

Часи роботи організатора аукціону: з 7-48 до 17-00, п’ятниця з 7-48 до 16-00  

(крім святкових та вихідних днів), обідня перерва з 12-00 до 13-00.  

Адреса електронної пошти: kor.voda.2016@ukr.net .      

ПІБ контактних осіб: Полуницький Анатолій Михайлович, тел. (0257) 2-16-04.  

 11. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків 

розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

Реквізити рахунку для перерахування реєстраційних внесків оператором 

електронного майданчика орендодавцю:  

в національній валюті: 

mailto:kor.voda.2016@ukr.net
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Одержувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ" 

Рахунок №:UA023535530000026008301972159 (для перерахування 

реєстраційного внеску)  

Банк одержувача: Філія-Чернігівське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК". 

Код згідно з ЄДРПОУ: 35606756 

Призначення платежу – інші надходження. 

 

Реквізити рахунку для перерахування переможцем аукціону орендної плати: 

в національній валюті: 

Одержувач: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ" 

Рахунок №:UA023535530000026008301972159 (для перерахування орендної 

плати)  

Банк одержувача: Філія-Чернігівське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК". 

Код згідно з ЄДРПОУ: 35606756 

Призначення платежу – кошти від оренди майна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 16.12.2021 року № 573 

 

 

Умови  передачі в оренду 

приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна кімната на першому поверсі 

фізіотерапевтичного відділення, в п’ятиповерховій нежитловій будівлі – корпус 

КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 101, 

м.Корюківка, Чернігівська  область. 

 

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

Переліку першого типу, а саме «приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна 

кімната на першому поверсі фізіотерапевтичного відділення, в п’ятиповерховій 

нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул.Шевченка, 101, м. Корюківка , Чернігівська область (далі – Об’єкт 

оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для:  

- електронного аукціону – орендна плата 362,68 грн без ПДВ;  

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 181,34 грнбез ПДВ; 

- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 181,34 грн без ПДВ. 

1.2. Строк оренди: 3 роки  

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3000,00 грн без ПДВ; 

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

заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка 

стартової орендної плати об’єкта оренди. 

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

аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Об’єкт оренди надається переможцю аукціону з передачі майна в оренду 

без права передачі в суборенду. 

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

згідно п.6 Додатку 3 до «Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна», а саме: заклади охорони здоров’я, поліклініки, приватна медична 

допомога (стоматологічний кабінет).  

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 16.12.2021 року № 573 
 

 

Оголошення про передачу в  оренду 
приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна кімната на першому поверсі 

фізіотерапевтичного відділення, в п’ятиповерховій нежитловій будівлі – корпус КНП 

«Корюківська ЦРЛ» 

 

 

1. Повне найменування і адреса орендодавця (балансоутримувача): 
Комунальне некомерційне підприємство « Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 02006320, вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівська 

обл., тел. (04657) 3-42-62, електронна адреса: korukivkacrl@ukr.net . 

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

визначеному пунктом 26 Порядку: 
2.1. Назва об'єкта Приміщення загальною площею 15,1 кв.м., одна 

кімната на першому поверсі фізіотерапевтичного 

відділення, в п’ятиповерховій нежитловій будівлі – 

корпус КНП «Корюківська ЦРЛ»  за адресою: 

вул.Шевченка, 101, м.Корюківка, Чернігівської 

області 

2.2. Місцезнаходження об'єкта (обов'язково 

містить назву населеного пункту) 

вул.Шевченка, 101, м.Корюківка, Чернігівська 

область 

2.3. Тип об'єкта Нерухоме майно 

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

2.5. Тип переліку Першого типу 

2.6. Залишкова балансова вартість, грн. 18134 грн 

2.7. Первісна балансова вартість, грн. 36268 грн 

2.8. Пропонований строк оренди 3 роки 

2.9. Наявність рішення щодо об'єкта про 

включення об'єкта до переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Ні 

2.10. Погодження органу управління Не потребує 

2.11. Фото/відеоматеріали Додаються окремими файлами 

2.12. Площа об'єкта (кв. м) Загальна – 15,1 кв.м. 

Корисна – 12,1 кв.м. 

2.13. Характеристика об'єкта оренди Приміщення з однієї кімнати, загальною площею 15,1 

кв.м., корисною площею 12,1 кв.м. на першому 

поверсі фізіотерапевтичного відділення, в нежитловій   

п’ятиповерховій будівлі стаціонару – корпус КНП 

«Корюківська ЦРЛ». Вхід до об’єкта оренди 

виключно через вхід загального користування, 

окремий вихід на вулицю відсутній. Об’єкт оренди 

розташований в центральній частині міста. 

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

задовільний.  

2.15. Потужність електромережі  5 кВт  однофазний струм 

2.16. Забезпеченість комунікаціями Об’єкт оренди забезпечено системами 

водопостачання та водовідведення, 

mailto:korukivkacrl@ukr.net


електропостачання, централізованим 

теплопостачанням. 

2.17. Поверховий план Одноповерховий 

2.18. Наявність  об'єкта у Державному 

реєстрі пам'яток України 

Ні 

2.19. Цільове використання (у разі 

неможливості використання за будь-яким 

цільовим призначенням або для Переліку 

другого типу)  

Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим 

призначенням згідно п.6 Додатку 3 до «Порядку 

передачі в оренду державного та комунального 

майна» , а саме : розміщення стоматологічного 

кабінету для надання медичної допомоги в лікуванні, 

протезуванні, імплантації зубів, виправлення прикусу 

у дорослих і дітей. 

2.20. Комунальні послуги (окремі особові 

рахунки на об'єкт, відкриті постачальниками 

комунальних послуг (перелік рахунків) 

Окремі особові рахунки для оплати комунальних 

послуг відсутні 

2.21. Інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації балансоутримувачу 

витрат на оплату комунальних послуг 

(порядок) 

Орендар відшкодовує КНП «Корюківська ЦРЛ» 

витрати на утримання об’єкта оренди згідно 

укладених договорів. 

3. Проект договору оренди: додається окремим файлом. 
 

4. Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна: 
4.1. Стартова орендна плата для: 
- електронного аукціону –362,68 грн;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 181,34 грн; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій – 181,34 грн. 
4.2. Строк оренди:3 роки. 
4.3. Наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов 

оренди майна: рішення відсутнє. 

 

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

використаний за цільовим призначенням згідно п.6 Додатку 3 до «Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна», а саме: розміщення стоматологічного 

кабінету для надання медичної допомоги: лікування, протезування, імплантація зубів, 

виправлення прикусу у дорослих і дітей. 

 

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

оренду без права передачі в суборенду.  
 

7. Контактна особа: Давидов Леонід Миколайович, тел. 0958891665, адреса: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101:  
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 

13:00 до 14:00 за місцезнаходженням об’єкта: 15300, вул. Шевченка, 101, м.Корюківка , 

Чернігівська обл., Україна. 

 

8. Інформація про аукціон: 

8.1. Дата проведення електронного аукціону - 30.12.2021 року. 

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

аукціоні зі зниженням стартової ціни встановлюється  електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 



встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 

з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону. 

 

9. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон: 

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

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

Крок аукціону для: 

- електронного аукціону –3,63 грн;  

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 1,81 грн; 

- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій – 1,81 грн. 

9.2. Розмір гарантійного внеску: 725,35 грн. 

9.3. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн. 

9.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

 

10. Додаткова інформація: 

10.1. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для 

перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: 

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

10.2. Оператор електронного майданчика перераховує на рахунок 

№UA473052990000026006016303011, одержувач КНП »Корюківська ЦРЛ» код за ЄДРПОУ 02006320, 

банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків. 

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

оренди на рахунок №UA473052990000026006016303011, одержувач: КНП «Корюківська 

ЦРЛ», код за ЄДРПОУ 02006320, банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк». 

 

11. Технічні реквізити оголошення: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів з дати оприлюднення 

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

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

використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/  

 

 

 

  

https://prozorro.sale/


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року     м. Корюківка № 574   

 

Про переведення квартири  

з житлового в нежитловий фонд  
 

Розглянувши заяву Жоголко І.А. щодо переведення належного їй житлового 

приміщення (квартири) по вул. Шевченка, буд. 75, кв. 3 в м. Корюківка в 

нежитлове для подальшої його реконструкції під приміщення для провадження 

підприємницької діяльності, відповідно до ст.ст. 7, 8, 150 Житлового Кодексу 

Української РСР, ст.ст. 319, 320 Цивільного кодексу України, керуючись 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Перевести квартиру № 3 по вулиці Шевченка, будинок 75 в місті 

Корюківка, що належить Жоголко Ірині Анатоліївні на підставі договору 

купівлі-продажу квартири від 18.08.2021 року № 4479, з житлового в нежитловий 

фонд з метою улаштування приміщення з окремим входом для провадження 

підприємницької діяльності (аптека).  

 

2. Зобов’язати Жоголко Ірину Анатоліївну здійснювати реконструкцію 

житлового приміщення (квартири) під приміщення аптеки з облаштуванням 

окремого входу по вул. Шевченка, буд. 75, кв. 3 в м. Корюківка з дотриманням 

Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських 

місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, 

затверджених рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. 

 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 575 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх 

фактичному розташуванню на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, а також в зв’язку з об’єднанням та виділенням в натурі частки 

з об’єкту нерухомого майна, відповідно до Порядку присвоєння, зміни та 

коригування адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 р. № 48-9/VIII, Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року № 

690, ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Кошового, будинок 8-Б), співвласниками якого на підставі свідоцтва про право 

на власність від 02.04.1991 року є Фролов Микола Олександрович та Фролова 

Антоніна Василівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Чехова, будинок 9. 

 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 



Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Передзаводська, буд. 18), власником якого на підставі договору купівлі-продажу 

частки будинку від 06.08.2012 року № 1422 є Купрієнко Леонід Миколайович, 

присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Передзаводська, будинок 18-А. 

 

3. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – квартирі, що утворилась 

шляхом об’єднання раніше розділеної квартири на частини (попередні адреси -  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Бульварна, будинок 26, квартира 3А та квартира 3Б), власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності від 14.02.2006 р., договору дарування квартири від 

27.09.2021 року №6282 та договору дарування частки квартири від 27.09.2021 

№6283 є Янус Олена Володимирівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Бульварна, будинок 26, квартира 3. 

 

4. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєних адрес об’єктам 

нерухомого майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 576  

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення депутат Корюківської міської ради восьмого 

скликання Михліної Ю.В. та додані до неї матеріали, керуючись рішенням другої 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) Кугук Тамарі Іллівні (вул. ХХХХ с. Сядрине Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків пожежі. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 577 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання філії «Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ», 

відокремленого підрозділу Корюківський район електричних мереж                                

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди Дня енергетика, за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради            

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн кожному: 

- Заруденського Павла Анатолійовича – головного енергетика філії 

«Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»; 

- Клименка Сергія Анатолійовича – начальника зміни станції філії 

«Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ». 

Підстава: подання філії «Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» від 

14.12.2021 року № 26. 

- Глінку Олександра Михайловича – електромонтера з експлуатації 

електролічильників 3 групи групи технічного аудиту ВП Корюківський район 

електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 

- Метлу Олександра Петровича – майстра дільниці 1 групи дільниці ТП цеху 

централізованого ремонту ВП Корюківський район електричних мереж                         

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

Підстава: подання відокремленого підрозділу Корюківський район 

електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 15.12.2021 року. 

 



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

профінансувати кошти в сумі 1200 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн (двісті гривень 00 коп.) для 

придбання квітів.  

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 





 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 578 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради на 2022 рік 
 

Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р., керуючись ст.ст. 

28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Календарний план заходів Корюківської міської ради на 2022 

рік, що додається. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 579 

 

Про затвердження рішення 

місцевої комісії  
 

Враховуючи Протокол №2 засідання регіональної комісії для формування 

пропозиції щодо розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа від 02.12.2021 року, Протоколом №3 засідання місцевої комісії для 

формування пропозиції щодо розподілу у 2020 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа від 14.12.2021 року, керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.05.2021 року № 615 «Про деякі питання забезпечення дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити рішення місцевої комісії для формування пропозиції щодо 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування від 14.12.2021 року, оформлене 

Протоколом № 3 (додається). 

 



2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради здійснити перерахунок коштів державної субвенції у сумі 450 988,00 грн 

(чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.) на 

спеціальний рахунок за реквізитами, зазначеними у відповідному договорі щодо 

відкриття такого на ім’я Федченка Юрія Сергійовича у відповідності до вимог 

чинного законодавства.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова       Ратан АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка                            № 580 

 

Про встановлення опіки  

над малолітніми дітьми,  

позбавленими батьківського піклування, 

та призначення опікуна 

 

Розглянувши заяву ХХХХ від 12.12.2021 року, відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

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

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 19.11.2021 року № 504 «Про 

встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування», висновку 

Служби у справах дітей Корюківської міської ради від 14.12.2021 року, з метою 

соціального захисту дітей, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над малолітніми дітьми ХХХХ року народження, та 

ХХХХ року народження. 

 

2. Призначити опікуном малолітніх дітей ХХХХ року народження, та 

ХХХХ року народження, ХХХХ року народження, жительку вул. ХХХХ м. 

Корюківка Чернігівської області. 

ХХХХ року народження, та ХХХХ року народження, перебувають на 

первинному обліку у Службі у справах дітей Корюківської міської ради як діти, 

позбавлені батьківського піклування: мати дітей, ХХХХ, померла 02.04.2015 

року, батько дітей, ХХХХ, рішенням Корюківського районного суду 

Чернігівської області від 28.09.2016 року по справі № 736/873/16-ц, номер 

провадження 2/736/290/16, позбавлений батьківських прав. 



Розпорядженням Корюківської районної державної адміністрації 

Чернігівської області від 18.10.2016 року № 462 малолітнім дітям ХХХХ року 

народження, та ХХХХ року народження, встановлено статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Інших братів чи сестер, майна та житла ХХХХ року народження, та ХХХХ 

року народження, не мають.  

 

3. Відповідно до пунктів 46, 47 постанови Кабінету Міністрів України від     

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» опікун дітей є їх законним представником, 

несе відповідальність за їх життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток, 

щорічно звітує перед органом опіки та піклування про виконання своїх 

обов’язків. 

 

4. Службі у справах дітей Корюківської міської ради (Одерій О.А.)  

забезпечити оформлення та ведення особових справ дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що перебувають під опікою, ХХХХ року народження, 

та ХХХХ року народження, згідно з чинним законодавством. 

 

5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.):   

5.1. Забезпечити право на здобуття дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, що перебувають під опікою, ХХХХ року народження, та ХХХХ року 

народження, загальної середньої освіти, у разі потреби – забезпечити 

індивідуальне навчання та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах дітей 

Корюківської міської ради інформацію про ефективність встановлення опіки над 

дітьми. 

5.2. Забезпечити пільгове оздоровлення дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають під опікою, ХХХХ року народження, та ХХХХ року 

народження. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради (Лещенко С.В.) забезпечити проходження двічі на рік медичного 

огляду дітьми, позбавленими батьківського піклування, що перебувають під 

опікою, ХХХХ року народження, та ХХХХ року народження, здійснювати 

диспансерний нагляд за ними та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах 

дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність встановлення 

опіки над дітьми. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.) у межах видатків, передбачених 

бюджетом, призначити і проводити виплати державної соціальної допомоги на 



дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ року народження. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненко Р.А.) 

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна та дітей. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 581  

 

Про погодження проектної документації 

 

Розглянувши звернення ТОВ «лайфселл» від 15.12.2021 року № СН3911, 

робочий проєкт «Мережа оператора ТОВ «лайфселл» для надання послуг 

мобільного зв’язку стандарту CSM 900/GSM 1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. Нове 

будівництво базової станції СН3911 за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський район, с. Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71», виконаний ТОВ 

«ЕЙГЄР»,  лист ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 15.12.2021 року № 

01-12/000, на виконання рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради від 

10.12.2021 року №12-10/VIII «Про надання доступу до елементів інфраструктури 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», керуючись ст. 13 Закону України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж», ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити проектну документацію розроблену Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЕЙГЄР» щодо доступу до об’єкта будівництва, а саме: 

розміщення телекомунікаційного обладнання – базової станції СН3911 на даху 

нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. 

Охрамієвичі, вул. Шевченка, буд. 71, а саме: Робочий проєкт «Мережа оператора 

ТОВ «лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандарту CSM 

900/GSM 1800/IMT – 2000(UMTS)/LTE. Нове будівництво базової станції 

СН3911 за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, с. Охрамієвичі, 

вул. Шевченка, 71». 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Балансоутримувач) укласти договір з доступу до об’єкта будівництва. 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 року м. Корюківка № 582      

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини, 

враховуючи той факт, що проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників» 

не прийнято в установленому законом порядку, керуючись Законом України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відмовити у затвердженні з 01 січня 2022 року нового штатного розпису 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради. 

 

2. Рекомендувати Генеральному директору Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради: 

2.1. Збалансовано підходити до управління мережею підпорядкованих 

медичних установ (ФАПів, амбулаторій, пунктів здоров’я) для забезпечення 

доступності медичних послуг у сільській місцевості.  

2.2. Сформувати та винести на розгляд Виконавчого комітету 

перспективну спроможну мережу Корюківського центру сімейної медицини з 

пропозиціями щодо необхідності фінансування окремих підпорядкованих 

медичних установ (ФАПів, амбулаторій, пунктів здоров’я) з міського бюджету.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ  
 


