
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 26.11.2021 р. № 149 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 30.11.2021 року 

 

1. Про іншу субвенцію з бюджету Сновської міської територіальної 

громади. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про затвердження умов передачі в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності. 

4. Про погодження на розміщення телекомунікаційного обладнання ТОВ 

«лайфселл». 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

6. Про створення пунктів збору. 

7. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною, позбавленої 

батьківського піклування, та призначення опікуна. 

8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

9. Про втрату чинності деяких рішень виконавчого комітету міської. 

10. Про створення КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР. 

11. Про створення служби захисту інформації. 

12. Про призначення комісії щодо проведення обстеження середовищ 

функціонування та категоріювання приміщення Користувача ІТС ЄДР. 

13. Про затвердження Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР. 

14. Про призначення комісії для проведення попередніх випробувань 

комплексної системи захисту інформації. 

15. Про затвердження комплекту документації для створення КСЗІ типового 

робочого місця Користувача ІТС ЄДР. 

16. Про знесення зелених насаджень. 

17. Про надання дозволу на списання безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

18. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

19. Про затвердження планових витрат на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання та водовідведення. 

20. Про погодження річних планів ліцензованої діяльності з 

централізованих водопостачання та водовідведення. 

21. Про затвердження штатних розписів. 



22. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2022 

рік. 

23. Про встановлення батьківської плати за харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти та затвердження категорій, вартості харчування учнів 

1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету. 

24. Про звільнення батьків, або осіб, які їх замінюють від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

25. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей та 

встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Корюківської міської рад. 

26. Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють, від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти Корюківської 

міської ради. 

27. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

28. Про привітання з нагоди ювілею. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 517 

 

Про іншу субвенцію з бюджету  

Сновської міської територіальної громади 
 

Згідно рішення сесії дванадцятої сесії Сновської міської ради восьмого 

скликання від 26.11.2021 року № 13-12/VIII «Про внесення змін до рішення 

Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII «Про бюджет Сновської 

міської територіальної громади на 2021 рік»» бюджету Корюківської міської 

територіальної громади виділена інша субвенція з бюджету Сновської міської 

територіальної громади в сумі 20000,00 грн (ККД 41053900). У зв’язку з цим, 

керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік»,              

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Сновської міської 

територіальної громади в сумі 20000,00 грн на придбання медикаментів, що не 

входять до Національного переліку, для лікування хворих на COVID-19 жителів 

даної громади в Комунальному некомерційному підприємстві «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради. 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – КНП «Корюківська ЦРЛ». 

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської 

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

міський бюджет на 2021 рік». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 518 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.Зменшити призначення: 

- по загальному фонду міського бюджету, а саме по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 30000,00грн. та по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 19990,00 грн; 

- по спеціальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0117310 

«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 12300,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення: 

- по загальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 49990,00 грн; 

- по спеціальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0113124 

«Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статі» по КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 12300,00 грн. 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 



внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

 

4. 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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 519 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження умов передачі в оренду 

на аукціоні майна міської комунальної власності  
 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

28.10.2021 року № 464 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності», 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.  Затвердити умови та текст інформаційного повідомлення передачі в 

оренду на аукціоні приміщення площею 36,0 кв.м. в одноповерховій 

адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, 

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі – Об’єкт 

оренди), що додаються.  

 

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

оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу 

Об’єкта оренди, зазначених в рішенні, в оренду на аукціоні. 

 

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 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 30.11.2021 року № 519 

 

 
Умови про надання в оренду  

приміщення площею 36,0 кв.м. в одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться 

за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, с. Олександрівка, Корюківський район, 

Чернігівська область 

 

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

Переліку першого типу, а саме «приміщення площею 36,0 кв.м. в 

одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, 

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область» (далі – Об’єкт 

оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону – 302,40 грн;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 151,20 грн; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 151,20 грн. 
1.2. Строк оренди: 4 роки. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3000,00 грн; 

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

мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 

відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

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

між аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

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

майна в оренду без права передачі в суборенду.  

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

розсуд орендаря. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 30.11.2021 року № 519 
 

 

Оголошення про передачу в оренду 

приміщення площею 36,0 кв.м. в одноповерховій адмінбудівлі,  

що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд. 31, с. Олександрівка,  

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Майно передається в оренду на підставі: Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157 (далі по тексту - Закон № 157) та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна»                 

від 03.06.2020 р. № 483 (далі по тексту - Постанова № 483 та Порядок) 

 

Назва об’єкта Приміщення площею 36,0 кв.м. в 

одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Зарічна, буд. 31, с. Олександрівка, 

Корюківський район, Чернігівська область 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Редін Антон Леонідович, тел. (0257) 2-64-60 

вул. Центральна, 11, с. Олександрівка, 

Корюківський р-н, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік першого типу 

Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 30.11.2021  

– 30 240,00 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 30.11.2021  – 

45 061,20 грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net


Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

4 роки 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Не потребує 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно з 

Законом №157 та Постановою №483 

Передача Об’єкта оренди здійснюється без права 

передачі в суборенду. 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом 

Загальна площа об’єкта 36,0 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  27,6 кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в 

цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Приміщення з однієї кімнати, загальною площею 

36,0 кв.м., робочою площею 27,6 кв.м. в 

одноповерховій адмінбудівлі. Будівля дерев’яна, 

покрита шифером. 

Нежитлова будівля розташована в центральній 

частині с.Олександрівка. Приміщення не має 

окремого входу. 

Об’єкт оренди не перебуває в заставі чи під 

арештом. 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

3  кВт  однофазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено системами електро- та 

водопостачання, має індивідуальне водовідведення 

та опалення – твердопаливний котел. 

Поверховий план об’єкта або план 

поверха 

Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 



органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

Інформація про стан реєстрації права 

власності держави (територіальної 

громади) на об’єкт оренди відповідно до 

Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

Об’єкт зареєстрований в ЄДР 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим 

призначенням. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг - якщо об’єкт оренди 

не має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього відповідними 

постачальниками комунальних послуг 

Орендар самостійно сплачує відповідним 

постачальникам витрати за отримані комунальні 

послуги. 

Інформація про аукціон  

Вид аукціону Аукціон / аукціон зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків / аукціон  за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в електронній 

торговій системі Прозорро.Продажі через 

авторизовані електронні майданчики.  

Орендодавець для проведення та організації 

аукціону використовує електронний майданчик 

ТОВ «Е-Тендер».  

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова оголошення 

на електронному майданчику.  

Кінцевий строк для подання пропозицій Кінцевий строк подання заяви на участь в 

електронному аукціоні встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжок часу з 

19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого 

аукціону 

302,40  грн 
  

Період прийому пропозицій для першого 

аукціону 

20 календарних днів з дати оприлюднення 

оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


Стартова орендна плата для повторного 

аукціону зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків 

151,20 грн 

Період прийому пропозицій для 

повторного аукціону із зниженням 

стартової орендної плати на 50 відсотків 

20 календарних днів 

Стартова орендна плата для аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

151,20 грн 

Період прийому пропозицій для аукціону 

за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

20 календарних днів 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій  

3 (три) кроки 

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі 

(враховано / нараховується до орендної 

плати за результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону - електронного аукціону – 3,02 грн;  

- електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни - 1,51 грн; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 1,51 грн. 

Розмір гарантійного внеску 3000,00 грн 

Розмір реєстраційного внеску  600,00 грн 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення 

операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних 

орендарів та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за орендовані 

об’єкти 

Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський (бюджетний) рахунок № 

UA058999980314020544000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк 

одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), 

код ЄДРПОУ 37972475, суми сплачених 

учасниками аукціону реєстраційних внесків. 

Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  

Казначейство України (ел.адм.подат.). 



Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку  

Не встановлено. 

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

30.11.2021 року № 519 

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

За окремою згодою Орендодавця. 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону №157 та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закон №157 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам 

до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закон               

№ 157. 

Потенційний орендар для участі в аукціоні надає 

підтверджуючі документи, що передбачені ч. 3 ст. 

13 Закон № 157. 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Відсутній  

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Відсутня  

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 520 

 

Про погодження на розміщення  

телекомунікаційного обладнання  

ТОВ «лайфселл» 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «лайфселл» від 10.11.2021 року                                

№ СН3911/01, керуючись Законом 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 Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» 

розміщення базової станції СН3911 мобільного зв’язку на димарі котельні 

Охрамієвицького будинку культури за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, село Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71 (далі – 

Об’єкт доступу), що є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади і перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради. 

 

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

(Балансоутримувач) розробити технічні умови з доступу до об’єкта будівництва 

для розміщення технічних засобів телекомунікацій. 
 

3. Дане рішення подати на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 521  

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна: частини нежитлової будівлі  

(адмінбудівлі) загальною площею 186,75 кв.м., що перебуває на балансі 

Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 31; приміщення 

нежитлової будівлі, загальною площею 106,8 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 

буд. 9, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: частини нежитлової будівлі  

(адмінбудівлі) загальною площею 186,75 кв.м., що перебуває на балансі 

Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 31, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського обліку, станом 

на 17.11.2021 року, становить 156 870,00 грн (сто п’ятдесят шість тисяч 

вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) без врахування ПДВ.  

 
2. Затвердити звіт про оцінку майна: приміщення нежитлової будівлі  

загальною площею 106,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Експертна компанія «ІТЕО». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей 

оренди, станом на 12.10.2021 року, становить 198 248,00 грн (сто дев’яносто 

вісім тисяч двісті сорок вісім гривень 00 копійок) без врахування ПДВ.  



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 522  

 

Про створення пунктів збору 
 

З метою створення необхідних умов для своєчасного проведення 

мобілізації та забезпечення потреб держави в особливий період, відповідно до 

розпорядження Корюківської районної державної адміністрації від 12.08.2021 

року № 257 «Про організацію мобілізаційної підготовки та забезпечення 

проведення мобілізації на території Корюківського району», вимог законів 

України «Про оборону України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», керуючись ст.ст. 36, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити на базі старостинських округів Корюківської міської ради 

пункти збору (надалі – ПЗСО), які утримувати в законсервованому стані та в 

постійній готовності до роботи: 

1.1. Пункт збору Брецького старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Бреч, Корюківського району. 

1.2. Пункт збору Будянського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Центральна, 7а, с. Буда, Корюківського 

району. 

1.3. Пункт збору Домашлинського старостинського округу, що 

розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Молодіжна, 22,                            

с. Домашлин, Корюківського району. 

1.4. Пункт збору Забарівського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Гагаріна, 29, с. Забарівка, Корюківського 

району. 

1.5. Пункт збору Наумівського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Шевченка, 91, с. Наумівка, Корюківського 

району. 

1.6. Пункт збору Олександрівського старостинського округу, що 



розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Центральна, 111,                             

с. Олександрівка, Корюківського району. 

1.7. Пункт збору Охрамієвицького старостинського округу, що 

розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Перемоги, 25А,                      

с. Охрамієвичі, Корюківського району. 

1.8. Пункт збору Перелюбського старостинського округу, що розміщується 

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

Корюківського району. 

1.9. Пункт збору Прибинського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Гагаріна, 2, с. Прибинь, Корюківського 

району. 

1.10. Пункт збору Рейментарівського старостинського округу, що 

розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Шевченка, 6, с. 

Рейментарівка, Корюківського району. 

1.11. Пункт збору Рибинського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Зелена, 37, с. Рибинськ, Корюківського 

району. 

1.12. Пункт збору Савинківського старостинського округу, що 

розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Лесі Українки, 2,                           

с. Савинки, Корюківського району. 

1.13. Пункт збору Сядринського старостинського округу, що розміщується 

в нежитловій будівлі за адресою: вул. Генерала Білого, 54, с. Сядрине, 

Корюківського району. 

1.14. Пункт збору Тютюнницького старостинського округу, що 

розміщується в нежитловій будівлі за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 56, 

с. Тютюнниця, Корюківського району. 

1.15. Пункт збору Хотіївського старостинського округу, що розміщується в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Довженка, 9А, с. Хотіївка, Корюківського 

району. 
 

2. Затвердити наступну організаційну структуру ПЗСО:  

2.1. Управління пункту; 

2.2. Відділення оповіщення і явки;  

2.3. Відділення формування і відправки команд;  

2.4. Група розшуку. 
 

3. Затвердити склад ПЗСО, що додається. 
 

4. Визначити начальниками ПЗСО старост відповідних старостинських 

округів. 
 

5. Загальному відділу (Лимаренко Н.П.), юридичному відділу               

(Ващенко І.О.) виконавчого апарату міської ради підготувати необхідну 

документацію для ПЗСО. 

 



6. Першому заступнику міського голови Савченку О.М. забезпечити 

постійну готовність міської ради до отримання розпоряджень Корюківського 

РТЦК та СП. 

6.1. В неробочий час, вихідні, святкові дні прийом, доведення необхідних 

сигналів та розпоряджень відповідальним особам міської ради, збір 

адміністрації ПЗСО організовувати в телефонному режимі. 

 

7. Старостам старостинських округів Корюківської міської ради або 

особам, що їх заміняють: 

7.1. Постійно підтримувати взаємодію з начальником відділення 

оповіщення, явки і формування команд ПЗСО з метою вжиття вичерпних 

заходів щодо розшуку неоповіщених резервістів і військовозобов’язаних. 

7.2. Передавати до Корюківського РТЦК та СП та правоохоронних органів 

матеріали щодо осіб, які відмовляються отримувати повістки (ухиляються від 

мобілізації) разом з не врученими повістками. 

7.3. Призначати особовий склад адміністрацій патріотично налаштованих 

жителів старостинських округів, як правило, з числа непридатних до військової 

служби. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 30 листопада 2021 року № 522 

 

 

СКЛАД 

пунктів збору старостинських округів Корюківської міської ради 
 

 

№ 

п/п 
Найменування посади 

Кількість 

о/с 

  УПРАВЛІННЯ ПУНКТУ   

1. Начальник пункту 1 

2. Заступник з виховної роботи 1 

3. Комендант пункту 1 

4. Фельдшер 1 

5. Патрульний 1 

  ВІДДІЛЕННЯ ОПОВІЩЕННЯ ТА ЯВКИ   

1. Начальник відділення оповіщення та явки 1 

2. Технічний працівник 1 

3. Посильний  5 

4. Уповноважений сільської Ради в окремі села 5 

  ВІДДІЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВІДПРАВКИ КОМАНД   

1. Начальник відділення формування і відправки команд (партій) 1 

2. Помічник начальника по відправці партій 1 

3. Технічний працівник 1 

6. Автомеханік 1 

7. Начальник команди 1 

  ГРУПА РОЗШУКУ   

1. Начальник групи розшуку 1 

2. Посильний 5 

 

 

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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                            № 523 

 

Про встановлення опіки  

над малолітньою дитиною,  

позбавленої батьківського піклування, 

та призначення опікуна 

 

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 24.11.2021 року, з метою соціального захисту дитини, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над малолітньою дитиною ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

 

2. Призначити опікуном малолітньої дитини ХХХХ, ХХХХ року 

народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, жителя с. Соснівка 

Корюківського району Чернігівської області, вул. Поштова, буд. 5. 

ХХХХ, ХХХХ року народження, перебуває на первинному обліку у 

Службі у справах дітей Корюківської міської ради Чернігівської області як 

дитина, позбавлена батьківського піклування: батьки дитини, ХХХХ та ХХХХ, 

заочним рішенням Корюківського районного суду Чернігівської області від 

13.10.2021 року по справі №736/1126/21, номер провадження 2/736/415/21 

позбавлені батьківських прав. 



Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.11.2021 

року № 504 малолітній дитині ХХХХ, ХХХХ року народження, встановлено 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

ХХХХ, ХХХХ року народження, має брата ХХХХ, ХХХХ року 

народження, та сестру ХХХХ, ХХХХ року народження, які перебувають під 

піклуванням у ХХХХ. Майна та житла дитина ХХХХ, ХХХХ року народження, 

не має.  

 

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 дитини є її законним 

представником, несе відповідальність за її 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 особової справи ХХХХ, ХХХХ року 

народження, згідно з чинним законодавством - дитини, позбавленої 

батьківського піклування, що перебуває під опікою. 

 

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

(Наумчик І.В.):   

5.1. Забезпечити право на здобуття ХХХХ, ХХХХ року народження, - 

дитиною, позбавленою батьківського піклування, 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 дитиною. 

5.2. Забезпечити пільгове оздоровлення ХХХХ, ХХХХ року народження - 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 

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 ХХХХ, ХХХХ року народження, - дитиною, позбавленою 

батьківського піклування, здійснювати диспансерний нагляд за ним та до 05 

грудня щорічно надавати Службі у справах дітей  Корюківської міської ради 

інформацію про ефективність встановлення опіки над дитиною. 

 

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 ХХХХ, ХХХХ року народження, - дитину, позбавлену 

батьківського піклування. 

 



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 

дитини. 

 

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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 524    

 

Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення 

батьківських прав 
  

Розглянувши пропозиції Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

та надані документи, керуючись ст.ст. 11, 12, 15 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

ХХХХ, жительки ХХХХ с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської 

області, відносно її малолітньої дитини ХХХХ, ХХХХ року народження, 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                            Ратан АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 525 

 

Про втрату чинності деяких рішень  

виконавчого комітету міської ради  
 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 05.08.2021 року № 340 «Про створення КСЗІ типового робочого 

місця Користувача ІТС ЄДР» та № 341 «Про призначення комісії щодо 

проведення обстеження середовищ функціонування та категоріювання 

приміщення Користувача ІТС ЄДР». 

 

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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 526 

 

Про створення КСЗІ типового  

робочого місця Користувача ІТС ЄДР 
 

З метою виконання вимог Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про технічний захист 

інформації, що затверджене Указом Президента України від 27.09.1999 року                

№ 1229, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Створити комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) типового 

робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів (далі – типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР) в Корюківській міській раді: 

- відповідно до умов організаційно – технічного рішення на КСЗІ 

Користувач ІТС ЄДР зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку 

29.10.2020 року за № 1187, умови розгортання якого визначено в документі          

«40109173.468244.149.М1.Типове робоче місце Користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів. 

Комплексна система захисту інформації. Методика розгортання та підключення 

до ІТС ЄДР»; 

- у складі типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР                                          

інв. № 101460101, що розміщений в приміщені відділу (центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради за 

адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, кімната №8. 

 

2. Призначити оператора комп’ютерного набору загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Шемета Ігора Миколайовича відповідальним 

за організацію роботи зі створення типового робочого місця користувача ІТС 

ЄДР. 



3. При організації та здійсненні робіт з розгортання типового робочого місця 

користувача ІТС ЄДР та їх підключення до КСЗІ ІТС ЄДР керуватися вимогами 

документу:  

Типове робоче місце Користувача інформаційно-телекомунікаційної 

системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Комплексна 

система захисту інформації. Методика розгортання та підключення до ІТС ЄДР 

(40109173.468244.149.М1). 

 
4. 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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 527  

 

Про створення служби захисту інформації 
 

З метою виконання вимог Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про технічний захист 

інформації, затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999 року                    

№ 1229, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Для захисту інформації типового робочого місця користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

створити службу захисту інформації. 

 

2. Затвердити та ввести в дію Положення про службу захисту інформації, 

що визначено в документі «40109173.468244.149.СЗ.Типове робоче місце 

Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів. Комплексна система захисту інформації. 

Положення про службу захисту інформації». 

 

3. Призначити оператора комп’ютерного набору загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Шемета Ігора Миколайовича відповідального 

за організацію роботи зі створення типового робочого місця користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

керівником служби захисту інформації – адміністратором безпеки. 

 

4. 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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 528 

 

Про призначення комісії щодо проведення  

обстеження середовищ функціонування та  

категоріювання приміщення  

Користувача ІТС ЄДР 
 

Для забезпечення підключення до КСЗІ ІТС ЄДР типового робочого місця 

користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) за №101460101, що розташований у 

приміщенні відділу (центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, кімната №8, 

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити комісію щодо проведення обстеження середовищ 

функціонування Користувач ІТС ЄДР (далі – Комісія) у складі:  

Голова комісії:  

перший заступник міського голови - Савченко Олександр Миколайович. 

Члени комісії:  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 

Биков Олександр Миколайович; 

оператор комп’ютерного набору загального відділу виконавчого апарату 

міської ради, відповідальний за організацію роботи зі створення типового 

робочого місця Користувача ІТС ЄДР - Шемет Ігор Миколайович; 

начальник відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради – Олійник Світлана Олександрівна.  

 

2. Комісії в термін з 01 грудня 2021 року по 10 грудня  2021 року провести 

категоріювання приміщення, де розміщене типове робоче місце Користувача ІТС 

ЄДР, скласти Акт категоріювання об’єкта інформаційної діяльності типового 



робочого місця користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів та подати його на затвердження. 

 

3. Комісії в термін з 01 грудня 2021 року по 10 грудня  2021 року провести 

обстеження середовищ функціонування Користувача ІТС ЄДР, скласти Акт 

обстеження середовищ функціонування типового робочого місця користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів та подати його на затвердження. 

 

4. Відповідальному за організацію роботи зі створення типового робочого 

місця Користувача ІТС ЄДР забезпечити заходи щодо встановлення, 

налаштування комплексу технічних і програмних засобів на типовому робочому 

місці Користувача ІТС ЄДР та скласти Акт з інсталяції та налаштувань 

програмних засобів та КЗЗ Користувача ІТС ЄДР. 

 

5. Відповідальному за організацію роботи зі створення типового робочого 

місця користувача ІТС ЄДР подати для затвердження документи, необхідні для 

проведення робіт щодо підключення Користувача ІТС ЄДР до КСЗІ ІТС ЄДР та 

повідомити про готовність до проведення випробувань. 

 

6. 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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 529 

 

Про затвердження Поіменного списку осіб,  

яким дозволено обробляти інформацію на  

типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР 
 

Для забезпечення використання доступу до функцій, що реалізуються 

Центром обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів на типовому робочому місці 

користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) № 101460101, що розташований за адресою:                                 

вул. Вокзальна м. Корюківка в приміщенні № 9, вищий ступінь обмеження 

доступу до інформації «конфіденційна інформація», керуючись ст. 28 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР:  

начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

 

2. Відповідальному за захист інформації/Службі захисту інформації 

типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР:  

 забезпечити користувачів необхідною документацією для роботи в КСЗІ 

ТРМ Користувача ІТС ЄДР;  

 провести інструктаж (під розпис) з користувачами щодо правил роботи в 

КСЗІ ТРМ Користувача ІТС ЄДР;  

 забезпечити взаємодію зі Службою захисту інформації КСЗІ ІТС ЄДР в 

частині реєстрації в КСЗІ ІТС ЄДР посадових осіб, які включені до Поіменного 

списку.  

 



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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 530 

 

Про призначення комісії для  

проведення попередніх випробувань 

комплексної системи захисту інформації 
 

З метою перевірки працездатності комплексної системи захисту інформації 

(далі – КСЗІ) типового робочого місця користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів 

(далі – Користувача ІТС ЄДР) та визначення можливості приймання її у дослідну 

експлуатацію, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Для проведення попередніх випробувань КСЗІ типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР призначити комісію у складі: 

Голова комісії: оператор комп’ютерного набору загального відділу 

виконавчого апарату міської ради, відповідальний за організацію роботи зі 

створення типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР - Шемет Ігор 

Миколайович; 

Члени комісії:  

перший заступник міського голови - Савченко Олександр Миколайович; 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 

Биков Олександр Миколайович; 

начальник відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради – Олійник Світлана Олександрівна. 

 

2. Комісії в термін з 01 грудня 2021 року по 31 грудня  2021 року провести 

попередні випробування КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР 

відповідно до Методики тестування робочого місця типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР наведеної в документі «40109173.468244.149.М1.Типове 

робоче місце Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів. Комплексна система захисту 

інформації. Методика розгортання та підключення до ІТС ЄДР». 



3. За результатами випробувань скласти Протокол попередніх випробувань 

КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР та подати його на 

затвердження. 

 

4. Комісії після завершення попередніх випробувань оформити Акт 

приймання КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР у дослідну 

експлуатацію і подати його на затвердження. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 531 

 

Про затвердження комплекту документації  

для створення КСЗІ типового робочого місця  

Користувача ІТС ЄДР 
 

З метою виконання вимог Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Положення про технічний захист 

інформації, що затверджене Указом Президента України від 27.09.1999 року                 

№ 1229, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити комплект документації згідно з організаційно-технічним 

рішенням для типового робочого місця Користувача Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів, що має Експертний висновок у сфері ТЗІ, 

зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку 29.10.2020 року за № 1187, що 

визначені в документі «40109173.468244.149-ЛУ.Типове робоче місце 

Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів. Комплексна система захисту інформації. Аркуш 

затвердження». 

 
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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 532 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Брецького старостинського округу Корюківської 

міської ради від 15.11.2021 року №№ 195-196, що додаються. 

 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 

15.11.2021 року № 197, від 17.11.2021 року № 198, що додаються. 

 

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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 533 

 

Про надання дозволу на списання  

безнадійної дебіторської заборгованості 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 17.11.2021 року № 

199 щодо надання дозволу на списання безнадійної дебіторської заборгованості 

за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.1999 року № 237, Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», ст.ст. 29, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 257, 327 Цивільного кодексу України, 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством 

порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживачів та закриття 

їх особових рахунків: 

- Галигіна Аркадія Євгеновича у розмірі 286,11 грн (двісті вісімдесят шість 

гривень 11 копійок) (особовий рахунок 2709); 

- Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 207 у розмірі 1028,98 грн (одна тисяча 

двадцять вісім гривень 98 копійок) (Договір від 01.08.2019 року № 111); 

- Мельникової Парасковії Яківни у розмірі 22 384,80 грн (двадцять дві 

тисячі триста вісімдесят чотири гривні 80 копійок) (особовий рахунок 1966). 

 

2. 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 

 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 534    

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись ст. 30 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку: 

1.1.  По вул. Дудка, буд. 47, м. Корюківка, власник – Гіль Владислав 

Петрович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного об’єкта до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

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

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 535   

 

Про затвердження планових витрат  

на поточні ремонти об’єктів  

водопостачання та водовідведення  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись п.4 ч. «а» 

ст. 27, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Планові витрати на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання по на 2022 рік, що додаються. 

 

2. Затвердити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Планові витрати на поточні ремонти об’єктів 

водовідведення по на 2022 рік, що додаються. 

 

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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 536   

 

Про погодження річних планів 

ліцензованої діяльності з централізованих  

водопостачання та водовідведення 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись п. 10 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, що затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Річний план ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання на 2022 рік, що додається. 

 

2. Погодити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Річний план ліцензованої діяльності з 

централізованого водовідведення на 2022 рік, що додається. 

 

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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 537 

 

Про затвердження структури  

та штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, у зв’язку із збільшенням з 01 грудня 2021 року 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також у зв’язку із 

вимогами Національної служби здоров’я України до ПМГ 2022 «Стаціонарна 

паліативна медична допомога дорослим та дітям», відповідно до абз. 5 п. 8.1. 

Статуту КНП «Корюківська ЦРЛ» (нова редакція), що затверджений рішенням 

сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 

року № 6-41/VII, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 01 грудня 2021 року штатні розписи: 

1.1. Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс», що додається; 

1.2. Корюківської житлово-експлуатаційної контори, що додається;  

1.3. Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

що додається; 

1.4. Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

що додається; 

1.5. Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що 

додається; 

1.6. «Трудового архіву» Корюківської міської ради, що додається; 

1.7. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що 

додається; 

1.8. Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської 

області, що додається; 



1.9. Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради, що додається; 

1.10. Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської 

міської ради, що додається. 

 

2. Вважати такими, що втратили чинність з 01 грудня 2021 року: 

2.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

27.08.2021 року № 374 «Про затвердження штатних розписів»; 

2.2. Пункт 4 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

16.06.2021 року № 264 «Про затвердження структур та штатних розписів»; 

2.3. Пункт 3 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

05.08.2021 року № 331 «Про затвердження штатних розписів»; 

2.4. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

05.11.2021 року № 485 «Про затвердження штатного розпису»; 

2.5. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

04.01.2021 року № 1 «Про затвердження штатних розписів»; 

2.6. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

28.01.2021 року № 40 «Про затвердження штатних розписів»; 

2.7. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2021 року № 408 «Про затвердження структури та штатних розписів»; 

2.8. Пункт 3 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2021 року № 408 «Про затвердження структури та штатних розписів»; 

2.9. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

27.08.2021 року № 374 «Про затвердження штатних розписів»; 

2.10. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

28.01.2021 року № 40 «Про затвердження штатних розписів». 

 

3. Погодити Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради перейменування 

терапевтичного відділення у відділення терапії та паліативної допомоги. 

3.1. Затвердити з 01 грудня 2021 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, що додається. 

3.2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 21.09.2021 року № 408 «Про 

затвердження структури та штатних розписів». 

 

4. Затвердити штатні розписи та коефіцієнти співвідношень Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додаються: 

- з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року; 

- з 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року; 

- з 01 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року. 

4.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 264 «Про 

затвердження структур та штатних розписів». 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 538     

 

Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств на 2022 рік 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу 

України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансові плани на 2022 рік: 

1.1. Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

що додається; 

1.2. Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 539     

 

Про встановлення батьківської плати  

за харчування учнів закладів загальної середньої освіти  

та затвердження категорій,  вартості харчування  

учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись законами України «Про світу», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України», Постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», з метою соціального захисту учнів, забезпечення їх повноцінним 

харчуванням у закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради, 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити з 01 січня 2022 року батьківську плату за харчування учнів             

1-11 класів, вихованців групи продовженого дня закладів загальної середньої 

освіти у розмірі до 20 грн в день (крім учнів категорійних родин, вказаних у п. 2 

даного рішення). 

 

2. Затвердити з 01 січня 2022 року категорії та вартість харчування учнів               

1- 11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету:  

 

 

 



Категорія дітей  Вікова категорія 
від 6 до 11 

років 

від 11 до 14 

років 

від 14 до 18 

років 

Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування із числа 

учнів 1-11 класів 

18 грн день 19 грн день 20 грн день. 

Діти з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах із числа учнів  

1-11 класів 

18 грн день 19 грн день 20 грн день. 

Учні 1-11 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

18 грн день 19 грн день 20 грн день. 

Діти з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи діти, які мають 

статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів з числа учнів 1-11 класів 

18 грн день 19 грн день 20 грн день. 

Діти, один із батьків який загинув 

(пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету 

України з числа учнів 1-11 класів 

25 грн день 25 грн день 25 грн день 

Діти, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність  під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції  із числа 

учнів 1-11 класів 

25 грн день 25 грн день 25 грн день 

  

3. Витрати, пов’язані з наданням послуг з харчування учнів, що харчуються 

за батьківську плату, закладів загальної середньої освіти здійснювати  за рахунок 

коштів міського бюджету, а саме:  

- утримання обслуговуючого персоналу їдалень шкіл; 

- оплата енергоносіїв та інших видатків. 

 

4. 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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 540     

 

Про звільнення батьків або осіб, які їх  

замінюють, від плати за харчування дітей 

пільгових категорій у закладах загальної  

середньої освіти Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»,  

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування у 

закладах загальної середньої освіти  Корюківської міської ради: 

1.1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа 

учнів 1-11 класів. 

1.2. Дітей з особливими освітніми  потребами, які навчаються у інклюзивних 

класах з числа учнів 1-11 класів. 

1.3. Учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

1.4. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів з числа 

учнів 1-11 класів. 

1.5. Дітей, один із батьків який загинув (пропав безвісти), помер під час 



захисту незалежності та суверенітету України з числа учнів 1-11 класів.  

1.6. Дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції. 

 

2. Затвердити перелік документів, на підставі яких здійснюється звільнення 

від плати за харчування пільгових категорій дітей закладів загальної середньої 

освіти (додаток 1). 

 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 30 листопада 2021 року № 540 

 

Перелік документів 

для організації звільнення від плати за харчування дітей пільгових 

категорій закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради 
  

№ 

п/п 
Пільгова категорія вихованців Перелік  документів, необхідних для 

встановлення пільгового харчування за 

кошти міського бюджету 
1. Діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування  

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 

2.Рішення про встановлення опіки. 

3.Заява опікуна на встановлення 

пільгового харчування. 

4. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

5.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового 

харчування. 
2. Діти з особливими освітніми  

потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах. 

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 

2.Довідка медико – психологічної 

консультації. 

3.Заява одного із батьків на 

встановлення пільгового 

харчування. 

4. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

5.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового 

харчування. 
3. Учні із сімей, які отримують 

допомогу  відповідно до Закону 

України «Про державну  соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 

2.Довідка з управління (відділу) 

соціального захисту населення про 

отримання допомоги відповідно до 

Закону України «Про державну  

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям». 

3.Довідка про склад сім’ї. 



4.Заява одного із батьків на 

встановлення пільгового 

харчування. 

5. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

5.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового 

харчування. 
4. Діти, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції. 

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 

2.Довідка з управління (відділу) 

соціального захисту населення про 

те, що дитина має статус «Член сім’ї 

загиблого»(АТО, ООС). 

3.Посвідчення інваліда-війни. 

4.Довідка з управління (відділу) 

соціального захисту населення про 

те, що інвалідність одного із батьків  

отримана під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції.  

5.Заява одного із батьків на 

встановлення пільгового 

харчування. 

6. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

7.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового харчування 
5.  Дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус  дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних  дій  і збройних 

конфліктів. 

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 

2.Довідка з управління (відділу) 

соціального захисту населення про 

підтвердження відповідного статусу.   

3.Заява одного із батьків на 

встановлення пільгового 

харчування. 

4. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

5.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового харчування 
6.  Дітей, один із батьків який загинув 

(пропав безвісти), помер під час 

1.Свідоцтво про народження 

дитини. 



захисту незалежності та суверенітету 

України. 

2.Довідка з управління (відділу) 

соціального захисту населення про 

підтвердження відповідного статусу.  

3.Заява одного із батьків на 

встановлення пільгового 

харчування. 

4. Рішення педагогічної ради про 

встановлення пільгового 

харчування. 

5.Наказ керівника закладу про 

встановлення пільгового 

харчування. 

 

Примітка: всі копії документів повинні бути засвідчені підписом і печаткою 

керівника закладу із зазначенням дати засвідчення, крім оригіналів довідок та 

заяв. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 541     

 

Про затвердження розміру  

батьківської плати за харчування дітей  

та встановлення вартості одного дітодня  

харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.07.2005 року № 431 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України  від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» та з метою соціального захисту вихованців, 

забезпечення їх повноцінним харчуванням у закладах дошкільної освіти  

Корюківської міської ради, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з 01 січня 2022 року розмір батьківської плати за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради на рівні 60% від 

вартості харчування однієї дитини на день. 

 

2. Затвердити з 01 січня 2022 року середню вартість одного дітодня у 

Наумівському ДНЗ «Сонечко», Сядринському ДНЗ «Барвінок», 

Олександрівському ДНЗ «Малятко», Перелюбському ДНЗ «Пролісок»: 

Вікова категорія 

від 1 до 4 років від 4 до 6(7) років 

29 грн 30 грн 



3. Затвердити з 01 січня 2022 року середню вартість одного дітодня у 

Корюківському ДНЗ №1 «Дельфін» та Корюківському ДНЗ №4 «Веселка»: 

Вікова категорія 

від 1 до 4 років від 4 до 6(7) років 

33 грн 34 грн 

 

4. 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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 542     

 

Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють,  

від плати за харчування дітей пільгових категорій  

у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.07.2005 року № 431 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), керуючись ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звільнити батьків або осіб, що їх замінюють від плати за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради у 2022 році:  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей-інвалідів; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких загинули або є інвалідами внаслідок участі в зоні 

проведення АТО/ООС; 

- дітей внутрішньо переміщених осіб, яки виїхали з АР Крим та                             

м. Севастополь, Донецької та Луганської областей; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

групах закладів дошкільної освіти. 

 

2. Установити знижки з плати за харчування дітей сім’ям, які мають трьох і 

більше дітей, у закладах дошкільної освіти – на 50 %. 

 



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 
 

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 543   

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  
 

Розглянувши подання установ та організацій, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, що затверджене 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 місцевого самоврядування, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн: 

- Музиченко Вікторію Вікторівну – головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської 

ради. 

Підстава: подання начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату Корюківської міської ради від 24.11.2021 року вх. № 

315/04-04. 

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

профінансувати кошти в сумі 300 грн (триста гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 50 грн (п’ятдесят гривень 00 копійок) для 

придбання квітів.  

 

2. З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, за мужність і героїзм, проявлені при ліквідації наслідків 

аварії, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн кожному: 

- Акуска Володимира Володимировича – учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильські АЕС, жителя с. Олександрівка; 



- Верещаку Михайла Васильовича – учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильські АЕС, жителя м. Корюківка. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

30.11.2021 року № 137. 

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

профінансувати кошти в сумі 600 грн (шістсот гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 100 грн (сто гривень 00 копійок) для придбання 

квітів.  

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської 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 
  

30 листопада 2021 року м. Корюківка № 544 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, що затверджене 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500 грн (п’ятсот гривень 00 копійок): 

- Корюці Вірі Пантеліївні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Лагай Варварі Кузьмівні – жительці с. Домашлин (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 1000 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн (сто гривень 00 копійок) для 

придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 


