
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 20.01.2022 р. № 11 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 24.01.2022 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

3. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

оренду комунального майна. 

4. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

5. Про продовження приватизації об’єкта малої приватизації. 

6. Про формування Переліку об’єктів малої приватизації на 2022 рік. 

7. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати на 2022 рік. 

8. Про затвердження штатного розпису. 

9. Про квартирний облік. 

10. Про впорядкування адресного господарства. 

11. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

12. Про надання допомоги на поховання. 

13.  Про надання разової матеріальної допомоги 

14. Про привітання з нагоди ювілею. 

15. Про роботу зі зверненнями громадян. 

16. Про виключення квартири з числа службового житла. 

17. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2022 рік. 

18. Про створення штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

19. Про погодження порядку забезпечення організаторами заходів 

харчуванням учасників за рахунок коштів міського бюджету. 

20. Про преміювання. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 15 

 

Про внесення змін та доповнень 

до міських програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома.  

 

2. Погодити внесення змін та доповнень до Міської програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2019-2024 роки, затвердженої рішенням двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про 

затвердження міських програм», а саме: 

2.1. Викласти пункт 8 паспорту Міської програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2019-2024 роки в наступній редакції: 

8. Загальний обсяг 

фінансових 
ресурсів 

необхідний для 

реалізації 

програми, 
тис.грн., у тому 

числі:  

Всього 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

225828,130 25000,0 30000,0 35528,130 40300,0 45000,0 50000,0 

 кошти 

міського 

бюджету 

225000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 50000,0 

 кошти 

державного 

бюджету  

828,130   528,130 300,000   



2.2. Додаток до Програми «Забезпечення зміцнення матеріально-технічної 

бази підприємств комунальної власності» викласти в новій редакції, що 

додається.  

 
3. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від             

06.10.2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки» (зі змінами), 

а саме: 

3.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього  

641,1 тис. грн. 

  2020 рік – 60,0 тис.грн.; 

2021 рік – 251,1 тис.грн.; 

2022 рік – 330,0 тис.грн. 

 

3.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в 

новій редакції: 

«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи: 

№ 

п/п 

Найменування 

видатків 

Термін реалізації 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Оплата праці з 

нарахуваннями  

50,0 168,0 241,0 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання 

та інші видатки 

5,0 12,6 14,0 

3. Оплата послуг  55,0 2,0 

4. Оплата енергоносіїв 5,0 15,5 73,0 

 ВСЬОГО 60,0 251,1 330,0 

 

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

 

5. 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 24 січня 2022 року № 15 

 
«Додаток  

до Міської програми  розвитку 

житлово-комунального господарства 

та благоустрою населених пунктів  

Корюківської міської ради на 2019-2024 роки 

 

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності 

 

                  тис.грн. 

№ 

п/п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Всього  

витрати 

 

У тому числі за роками Відповідальний за 

виконання заходу 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Придбання спеціалізованої 

та іншої техніки і 

обладнання комунальному 

підприємству «Благоустрій» 

міський 

бюджет  

2042,0    805,0 641,0 596,0 Корюківська міська 

рада, КП 

«Благоустрій» державний 

бюджет 

528,13   528,13    

2. Придбання спеціалізованої 

та іншої техніки і 

обладнання комунальному 

підприємству 

«Корюківкаводоканал» 

міський 

бюджет  

1249,0    512,0 381,0 356,0 Корюківська міська 

рада, КП 

«Корюківкаводоканал» державний 

бюджет 

300,0    300,0   

Всього 

 

 4119,13   528,13 1617,0 1022,0 952,0  

 

Секретар міської ради             Анастасія ПЛЮЩ 

» 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 16 

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII  

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рекомендувати Корюківській міській раді внести зміни до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 

року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 25507000000)», а саме: 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 254 233 050,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 244 220 150,00 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 012 900,00 гривень згідно з додатком 

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 256 461 931,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 240 791 042,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 15 670 888,40 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40400гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000,00 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

40 400,00 гривень; 



- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4 574 318,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 4 574 318,40 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 51 631 408,40 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 

  
 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
9320000 9320000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
5400000 5400000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
5500000 5500000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0

18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000

19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
850000 850000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
600000 600000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
600000 600000

22090000 Державне мито 15000 15000

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 24 січня 2022 року № 16 "Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0

24060300 Інші надходження 30000 30000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 700000 0 700000 700000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 700000 700000 700000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 700000 700000 700000

Разом 191712900 181700000 10012900 700000

40000000 Офіційні трансферти 62520150 62520150 0 0

41000000 Від органів державного управління 62520150 62520150 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
61725900 61725900

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61725900 61725900

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 794250 794250 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

246710 246710

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

547540 547540

ВСЬОГО 254233050 244220150 10012900 700000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 2408881,04 -3249107,36 5657988,40 5375788,40

208000 2408881,04 -3249107,36 5657988,40 5375788,40

208100 2408881,04 1325211,04 1083670 801470

208400 0 -4574318,40 4574318,40 4574318,40

600000 2408881,04 -3249107,36 5657988,40 5375788,40

602000 2408881,04 -3249107,36 5657988,40 5375788,40

602100 2408881,04 1325211,04 1083670 801470

602400
0 -4574318,40 4574318,40 4574318,40

2408881,04 -3249107,36 5657988,40 5375788,40

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 24 січня 2022 року № 16 "Про внесення змін до 

десятої сесії  Корюківської міської ради

восьмого скликання від 10 грудня  2021 року

№ 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)



    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 104435617,64 83768427,64 40659905,00 10782645,00 ########## 6747998,40 5217898,40 1530100,00 0,00 0,00 5217898,40 111183616,04

0110000 104435618 83768428 40659905 10782645 20667190 6747998 5217898 1530100 0 0 5217898 111183616

Х 0100 Х 24608625 24608625 16977300 1095200 0 0 0 0 0 0 0 24608625

0110150 0150 0111 23753500 23753500 16977300 1095200 23753500

0110180 0180 0133 855125 855125 855125

Х 1000 Х 22336283,64 22336283,64 12992705 4864885 0 1601300 618400 982900 0 0 618400 23937583,64

0111010 1010 0910 22284185 22284185 12950000 4864885 1590900 608000 982900 608000 23875085

0111200 1200 0990 30720 30720 25180 10400 10400 10400 41120

0111210 1210 0990 21378,64 21378,64 17525 21378,64

Х 2000 Х 10588000 10588000 0 0 0 2049000 2049000 0 0 0 2049000 12637000

0112010 2010 0731 8748000 8748000 2049000 2049000 2049000 10797000

0112111 2111 0726 1750000 1750000 1750000

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 15631360 15631360 10689900 654760 0 771428,40 771428,40 0,0 0,0 0,0 771428,40 16402788,4

0113050 3050 1070 198600 198600 198600

0113124 3124 1090 50000 50000 748928,40 748928,40 748928,40 798928,4

0113133 3133 1040 1110600 1110600 589900 214100 1110600

0113160 3160 1010 210000 210000 210000

0113192 3192 1030 390000 390000 390000

0113241 3241 1090 13322160 13322160 10100000 440660 22500 22500 22500 13344660

0113242 3242 1090 350000 350000 350000

Х 6000 Х 27201440 6914240 0 4167800 20287200 1068700 1068700 0 0 0 1068700 28270140

0116011 6011 6020 164800 164800 164800

0116020 6020 0620 15472400 15472400 1022000 1022000 1022000 16494400

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Житлово - комунальне господарство

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою програамною 

класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Освіта

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

видатки 

розвитку

Надання дошкільної освіти

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24 січня 2022 року № 16 "Про внесення змін до рішення десятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання від 10 

грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

видатки 

споживання 

          з    них

Разомвидатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

усьогоусього

Загальний фонд

            з   них

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи



0116030 6030 0620 6914240 6914240 4167800 46700 46700 46700 6960940

0116071 6071 0640 4650000 4650000 4650000

Х 7000 Х 3720909 3340919 0 0 379990 743670 710370 33300 0 0 710370 4464579

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 161260 161260 161260 161260

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 300000 300000 300000

0117461 7461 0456 3000000 3000000 49950 49950 49950 3049950

0117540 7540 04660 235004 235004 235004

0117650 7650 0490 30000 30000 40000 40000 40000 70000

0117660 7660 0490 25000 25000 49900 49900 49900 74900

0117670 7670 0490 159710 159710 159710 159710

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 349000 349000 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 862900

0118110 8110 0320 349000 349000 349000

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Організація благоустрою населених пунктів

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Інша діяльність



0600000 134928615 134928615 87129315 14693330 0 8922890 857890 8065000 0 0 857890 143851505

0610000 134928615 134928615 87129315 14693330 0 8922890 857890 8065000 0 0 857890 143851505

Х 0100 Х 1282150 1282150 1038150 0 0 0 0 0 0 0 0 1282150

0610160 0160 0111 1282150 1282150 1038150 1282150

Х 1000 Х 117227115 117227115 77386165 12872180 0 8757890 757890 8000000 0 0 757890 125985005

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 33554300 33554300 12650000 10901300 8109900 609900 7500000 609900 41664200

0611031 1031 0921 61725900 61725900 50595000 61725900

0611070 1070 0960 4735800 4735800 2710000 711390 4735800

0611080 1080 0960 6350215 6350215 4350915 661500 90000 90000 6440215

0611141 1141 0990 5574700 5574700 3850000 166100 96000 96000 96000 5670700

0611142 1142 0990 366000 366000 366000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 153600 153600 125900 51990 51990 51990 205590

Х 3000 Х 741600 741600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741600

0613140 3140 1040 741600 741600 741600

Х 4000 Х 13045450 13045450 7090000 1821150 0 165000 100000 65000 0 0 100000 13210450

0614030 4030 0824 2660600 2660600 1400000 417300 105000 100000 5000 100000 2765600

0614040 4040 0824 1276800 1276800 640000 110600 10000 10000 1286800

0614060 4060 0828 8495050 8495050 5050000 1293250 50000 50000 8545050

0614082 4082 0829 613000 613000 613000

Х 5000 Х 2632300 2632300 1615000 0 0 0 0 0 0 0 0 2632300

0615011 5011 0810 248000 248000 248000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2294300 2294300 1615000 2294300

3700000 1426810 1426810 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 1426810

3710000 1426810 1426810 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 1426810

Х 0100 Х 1256810 1256810 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 1256810

3710160 0160 0111 1256810 1256810 973500 32300 1256810

Х 9000 Х 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170000

3719770 9770 0180 170000 170000 170000

 240791042,64 220123852,64 128762720 25508275 20667190 15670888,40 6075788,40 9595100 0 0 6075788,40 256461931,04

Ратан АХМЕДОВ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання дошкільної освіти

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Освіта

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Державне управління

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників

Міський голова

Державне управління

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат)
180000 220400 0 -40400 -40400 180000 180000

0118800 8800 Кредитування 180000 40400 0 220400 0 -40400 0 -40400 180000 0 0 180000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Міський голова                                                                                                                                                         Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 24 січня 2022 року № 16 "Про внесення змін до рішення 

десятоїї сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/ VIIІ

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 24 січня 2022 року № 16 "Про внесення 

змін дорішення  десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10 

грудня 2021 року 

№ 4-10/VIIІ "Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"  

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 61 725 900

41051200/25100000000 246 710

41053900/ 25100000000 198 600

410539000/25532000000 348 940

Х 62 520 150

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет 

Чернігівської області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади

УСЬОГО за розділом 1

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет



Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 165000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 5000

Х Х
УСЬОГО за розділом 1 170000

1. Трансферти із загального фонду

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

                     Міський голова                                                                                                                                                 Ратвн АХМЕДОВ



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації проєкту 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проєкту, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 

проєкта на кінець 2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 5217898,400110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2022 108000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт харчового блоку 

нежитлового приміщення ДНЗ № 4 "Веселка" 

за адбресою провул. Бульварний, 8 А в 

м.Корюківка, в тому числі ПКД 2022 500000

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню Капітальні видатки 2022 1300000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Виготовлення ПКД по об’єкту "Енергетична 

реновація (капітальний ремонт) будівлі 

опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл." 2022 49000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл. 700000

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 

розмірів) житлового будинку за адресою вул. 

Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, 

для облаштування притулку для осіб, які 

постаждали від домашнього насильства" 2022 748928,40

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 1022000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - 

зони відпочинку по вул. Шевченка бвля 

будинку 72 в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2022 46700

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 

твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 в 

м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД 2022 49950

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 

забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем із 

встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101" 2022 49000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська 

центральна районна лікарні Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2022 100000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 2022 199600

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 24 січня 2022 року № 16 "Про внесення змін до  рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 

4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році



0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

ПКД "Капітальнийй ремонт ділянки дороги 

вул. Петра Лісового в с.Бреч Корюківської 

міської ради Корюківського району 

Чернігівської області з поданням та 

проходженням експертизи» 2022 49950

0117560 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 2022 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів Капітальні видатки 49900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки 2022 159710

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 857890

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2022 560000

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Капітальний ремонт приміщення їдальні 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. ПКД 2022 49900

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти Капітальні видатки 2022 96000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 51990

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2022 100000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 6075788,40 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 49455633,40 44502245 4953388,40 4365788,40

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма заходів з відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 

роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 122000 122000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 400000 400000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 275300 275300

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10797000 8748000 2049000 2049000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 1750000 1750000

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 90000 90000

0113124 3124 1090

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022 -2026 роки

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 798928,40 50000 748928,40 748928,40

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 1110600 1110600

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 390000 390000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 35000 35000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 164800 164800

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 

населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-

2024роки", "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки",  "Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, дев’ятої сесії 

восьмого скликання від 

09.11.2021 15784500 14762500 1022000 1022000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та розмноження 

бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 

2020-2022роки,

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, 49900 49900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очистку притоків додаткових вод системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 660000 660000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 

Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 

населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-

2024роки"

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 6776400 6729700 46700 46700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 134640 134640

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії 

для потреб населення міста Корюківка в опалювальному 

періоді 2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 4650000 4650000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 113290 79990 33300

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 199600 199600 199600

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 300000 300000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

Програма «Розвиток житлово-комунального 

господарства та благоустрій населених пунктів 

Корюківської міської ради» на 2019-2024роки

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 3049950 3000000 49950 49950

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 70000 30000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 74900 25000 49900 49900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

 "Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки" (КП 

"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2018 159710 159710 159710

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 20915 20915

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 30000 30000

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24 січня 2022 № 

16 "Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восього 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних



0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха
Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2022 349000 349000

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання 

від 15.12.2020 513900 513900

0118831 8831 1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської 

міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 220400 180000 40400

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 2175775 2175775 0 0

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 415800 415800

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у 

закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2021 39375 39375

061142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 366000 366000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 741600 741600

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 613000 613000

РАЗОМ 51631408,40 46678020 4953388,40 4365788,40

                                                             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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 17 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону  

про оренду комунального майна 
 

Розглянувши: протокол про результати електронного аукціону № LLР001-

UA-20211221-79548 сформований 09.01.2022 року та наданий ТОВ «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 № LLР001-

UA-20211221-79548 сформований оператором електронного майданчика –  

Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 

09.01.2022 року об 20:00:09 з продовження договору оренди  №4 від 17.05.2013 

року на оренду приміщення площею 26,18 кв.м., в одноповерховій нежитловій 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 83а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, з орендною платою на місяць – 

1515,00 грн (одна тисяча п’ятсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). 

 

2. Укласти з Фізичною особою – підприємцем Прядко Олегом 

Вікторовичем, ІПН 2722815273, додаткову угоду до договору оренди № 4 від 

17.05.2013 року нерухомого майна, зазначеного у рішенні, терміном на 4 роки 

11 місяців. 

 



3. Опублікувати в електронній торговій системі протокол про результати 

електронного аукціону № LLР001-UA-20211221-79548, 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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 18 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 
 

Розглянувши наданий орендарем звіт про оцінку майна: нежитлового 

приміщення загальною площею 20,5 кв.м. на першому поверсі адміністративної 

будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а, 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: нежитлове приміщення загальною 

площею 20,5 кв.м. на першому поверсі адміністративної будівлі, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а, виконаний суб’єктом оціночної 

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

вартість майна для цілей оренди, станом на 13.01.2022 року, становить 

51 933,33 грн (п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять три гривні 33 копійки) 

без врахування ПДВ.  

 
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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 19 

 

Про продовження приватизації 

об’єкта малої приватизації 
 

З метою завершення приватизації об’єкта малої приватизації, що включений 

до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році, рішенням двадцять 

п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року               

№ 5-25/VII «Про включення нового об’єкту до Переліку об’єктів, які підлягають 

приватизації у 2019 році», відповідно до Закону України «Про приватизацію 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити приватизацію об’єкта малої приватизації, що включений до 

Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році, а саме - 

Незавершене будівництво, житловий будинок, що розташований за адресою:  

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

буд. 43. 

 

2. Створити комісію з обстеження об’єкта малої приватизації, зазначеного 

в рішенні, у складі: 

Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови.        

Члени комісії: 

БИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

ЛИХОТИНСЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – начальник Відділу архітектури 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності  – головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради; 



ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  виконавчого апарату міської ради;  

КРИВДА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА – начальник Комунального підприємства 

«РАМПА» Корюківської міської ради. 

 

3. Провести обстеження об’єкта малої приватизації, зазначеного в пункті 1 

даного рішення, станом на 31 січня 2022 року.  

 

4. Винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради питання 

про продовження приватизації об’єкта малої приватизації - Незавершене 

будівництво, житловий будинок, що розташований за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43. 

 

5. Аукціонній комісії розробити та подати на затвердження умови продажу 

об’єкта малої приватизації зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 20 

 

Про формування Переліку об’єктів  

малої приватизації на 2022 рік 
 

З метою належного та ефективного використання майна міської комунальної 

власності, наповнення дохідної частини міського бюджету, відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», керуючись ст. 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Сформувати Перелік об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 

2022 році, згідно додатку.     

 

2. Підготовлені об’єкти до приватизації подавати на розгляд сесії 

Корюківської міської ради.   

 

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 
  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 24.01.2022 року № 20   

 

 

П Е Р Е Л І К  

об’єктів малої приватизації комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 рік 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа, 

кв.м.  

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район, с. Наумівка, 

вул. Лучка, буд. 1 А 

383,2 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район, с. Наумівка, 

вул.Шевченка, буд. 

66 Г 

396,4 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

278866,47 

Громадський 

будинок 

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район, с. Домашлин, 

вул. Центральна, 6 

1709,1 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

179549,94 

Котельня Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район, с. Домашлин,  

вул. Центральна, 6 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

 

 

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 
 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 21 

 

Про затвердження розміру  

кошторисної заробітної  

плати на 2022 рік 
 

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово - комунального господарства України від 20.10.2016 року № 281 «Про 

затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити для замовників розмір кошторисної заробітної плати на 2022 

рік для розрахунку вартості будівництва, капітального та поточного ремонтів 

об’єктів, що споруджуються та/або виконуються за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади та коштів підприємств, установ, 

організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, у 

розмірі 16 339,00 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. 

 

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 
 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 22 

 

Про затвердження штатного розпису 
 

Розглянувши клопотання КП «Рампа» від 13.01.2022 року № 11/01-22, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 лютого 2022 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Вважати такими, що втратив чинність з 01 лютого 2022 року підпункт 

1.5. пункту 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

30.11.2021 року № 537 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 23 

 

Про квартирний облік 

 

Керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської 

обласної ради народних депутатів і президії обласної ради президії 

професійних спілок від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

1.1. Удовенка Іллю Михайловича, ХХХХ р.н. 

Підстава: ордер на службову квартиру житловою площею 33,2 кв.м., 

виданий виконавчим комітетом Корюківської міської ради сім’ї з 1-ї особи 15 

грудня 2021 року.  

1.2. Бубенець Ольгу Василівну, ХХХХ р.н. 

Підстава: ордер на службову квартиру житловою площею 42,3 кв.м., 

виданий виконавчим комітетом Корюківської міської ради сім’ї з 2- осіб 24 

грудня 2021 року.  

 

2. Затвердити списки квартирного обліку осіб, які перебувають на обліку 

за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов, що 

додаються, а саме: 

1) на позачергове отримання жилих приміщень – 130 осіб,  

2) загальна черга – 164 особи, в тому числі на першочергове отримання 

жилих приміщень – 69 осіб. 

 



3. Згідно п. 36 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердити 

на 2022 рік таке співвідношення у розподілі площі від житлової, що підлягає 

розподілу: 

- у порядку загальної черги – 50%; 

- у першу чергу – 25 %; 

- позачергове – 25%. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 24 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В. та додані до нього документи, у 

зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкту нерухомого майна 

його фактичному розташуванню та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

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 року № 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 – громадському будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Білошицька Слобода, 

вулиця Шевченка, 30), що перебуває в комунальній власності Корюківської 

територіальної громади та в оперативному управління Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Білошицька 

Слобода, вулиця Шевченка, будинок 21-Б. 

 

2. 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.   



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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 25 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 
 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Племінне господарство «Бреч» 

Смаглюка В.М. та додані до нього документи, відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 

Закону України «Про основи містобудування», ст. 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва: 

«Реконструкція котельні з прибудовою приміщення для встановлення 

розподільчого колектора по вул. Шкільна, 7Б в с. Бреч, Корюківського району, 

Корюківська територіальна громада, Чернігівської області, 15361».  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях, що 

мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту для 

об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 

2.3. Звернутися до відповідних органів державного архітектурно-

будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право 

на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. 

 



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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 26 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Летути О.С. та додані до неї документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року               

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись 

пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

Летуті Олені Сергіївні (вул. ХХХХ, с. Перелюб Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ, що здійснила поховання Летути Юрія Вікторовича, безробітного, який 

помер 07.01.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 27 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення Богдановської С.О., клопотання депутатів 

Корюківської міської ради восьмого скликання Купрієнка Л.М., Погребняка П.П. 

та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп.) Богдановській Світлані Олександрівні (вул. ХХХХ, м. 

Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

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

гривень 00 коп.) Хобелу Станіславу Олександровичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків пожежі. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

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

гривень 00 коп.) Хижняк Аллі Іванівні (ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 



 

паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків вибуху котла. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 
  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 28 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

19.01.2022 року № 9, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, що затверджене рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2022 року № 49-9/VIII, 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 коп.) кожному: 

- Грукало Мотроні Іванівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Милейко Валентині Дмитрівні – жительці с. Савинки (ХХХХ р.н.); 

- Коржу Федору Петровичу – жителю с. Олександрівка (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 1500 грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) для 

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

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 29 

 

Про роботу зі зверненнями громадян 
 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Н.П., з метою удосконалення роботи зі 

зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх конституційного 

права на звернення, керуючись Законом України «Про звернення громадян»,               

ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській міській 

раді за 2021 рік прийняти до відома (додається). 

2. Керівництву міської ради, комунальних закладів, підприємств, установ та 

організацій: 
- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях; 

- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради: 
- забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, надавати 

працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств консультативну, 

методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян; 

- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації 

щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 



міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 30 

 

Про виключення квартири 

з числа службового житла 

 

Розглянувши спільне клопотання адміністрації та профспілкового комітету 

КНП «Корюківська ЦРЛ» щодо виключення квартири з числа службового 

житла, відповідно до п. 6 Розділу І Положення про порядок надання службових 

приміщень і користування ними в Українській РСР, що затверджене 

постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37, 

Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виключити квартиру № 2 по вул. Шевченка, буд. 48 в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області з числа службового житла. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 31 

 

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2022 рік 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», відповідно до ст.ст. 

75, 78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план на 2022 рік: 

1.1. Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» 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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 33 

 

Про погодження порядку забезпечення  

організаторами заходів харчуванням учасників 

за рахунок коштів міського бюджету  

 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

20.01.2022 року № 01-11/37, відповідно до рішення колегії Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 12.01.2022 року № 01 

«Про затвердження норм витрат на проведення мистецьких, інтелектуальних, 

творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів 

міських, районних, обласних та Всеукраїнських рівнів», постанов Кабінету 

Міністрів України від 02.02.2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі 

змінами), від 18.09.2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на 

проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівнів» (зі 

змінами), наказів Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 року № 

144 «Про затвердження норм витрат на нагородження переможців та призерів 

спортивних змагань державного рівня» та від 09.02.2018 року № 617 «Про 

затвердження Положення про порядок організації проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального 

забезпечення їх учасників», з метою соціального захисту спортсменів, тренерів 

та інших учасників міських, обласних та всеукраїнських фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Порядок забезпеченням харчуванням учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань та турнірів міських, районних, обласних та Всеукраїнських рівнів за 



рахунок коштів бюджету Корюківської міської територіальної громади, що 

додається. 

 

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, та постійну комісію з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 24.01.2022 року № 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

забезпеченням харчуванням учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих 

конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів міських, 

районних, обласних та Всеукраїнських рівнів за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 
  



1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок 

коштів місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти) учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань та турнірів (рівня Корюківської громади, обласного (міжобласного), 

Всеукраїнського та Міжнародного рівня). 

 

2. До спортивних змагань та турнірів, учасники яких забезпечуються 

харчуванням за рахунок бюджетних коштів, належать: 

2.1. Спортивні заходи, включені до календарного плану фізкультурно- 

оздоровчих та спортивних заходів Чернігівського обласного відділення (філії) 

КФВС МОН України на 2022 рік. 

2.2. Спортивні заходи міського рівня відповідно до міської програми 

«Розвиток фізичної культури та спорту на 2021-2022 роки».   

2.3. Спортивні заходи, включені до календарного плану фізкультурно- 

оздоровчих та спортивних заходів Корюківської дитячо-юнацької спортивної 

школи Корюківської міської ради (далі - ДЮСШ), яка фінансується  за рахунок 

бюджетних коштів.  

 

3. До мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів 

МАН, учасники яких забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів, 

належать: 

3.1. Учнівські та педагогічні заходи, відповідно до орієнтовного плану 

заходів Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального та місцевого рівнів. 

 

4. За рахунок бюджетних коштів під час участі та проведенні мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань та турнірів забезпечуються харчуванням такі їх учасники: 

4.1. Учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Корюківської міської ради. 

4.2. Тренери, спортивні судді, фахівці з медичного та науково-методичного 

забезпечення, члени журі, супроводжуючі. 

4.3. Водії шкільного транспорту, що здійснюють підвіз. 

 

5. Під час проведення мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів організатор, що 

проводить такі заходи та/або відряджуюча організація забезпечує харчуванням їх 

учасників відповідно до положення про проведення зазначених заходів та добових 

норм витрат на харчування учасників спортивних заходів. 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток до Порядку 

 

Грошові норми витрат  

на забезпечення харчуванням учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН,  

спортивних змагань та турнірів, грн 

 
Учасники мистецьких, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів 

МАН, спортивних 

змагань та турнірів  

 

Змагання та  заходи, 

що проводяться на 

території 

Корюківського 

району 

 

Заходи обласного, 

міжобласного   рівня,  

 

Змагання та    

конкурси 

Міжнародного 

та 

Всеукраїнського 

рівня 

Робочий 

день 

Вихідний 

день 
Робочий 

день 

Вихідний 

день 

Учасники п.4.1 50 60 60 200 200 

Учасники п.4.2 Збереження 

середньої заробітної 

плати 

60 60 300 300 

Учасники п.4.3 Збереження 

середньої заробітної 

плати 

Збереження 

середньої 

заробітної плати 

300 300 300 

 

 

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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 32 

 

Про створення штабу з організації  

та проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
 

Розглянувши лист ВОКМтаС Корюківської міської ради від 17.01.2022 року 

№ 01-11/27, на виконання абз. 15 ст. 3 Закону України «Про оборону України», 

пп. 2 п. 3 Указу Президента України від 12.06.2015 року № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 28.12.2021 р. № 243 «Про 

проведення у 2021/2022 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)», п. 33 Положення про Всеукраїнську дитячо-

юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл («Джура»)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 року № 845, керуючись 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити штаб з організації та проведення міського етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 

2. Затвердити склад штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 

що додається. 

 

3. Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. забезпечити виконання даного рішення. 

 

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  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 24.01.2022 р. № 32 

 

Склад 

штабу з організації та проведення міського  етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник Корюківського 

міського голови, голова штабу 

 

Наумчик Ірина Володимирівна Начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, заступник 

голови штабу 

 

Власенко Олена Михайлівна Директор центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради , 

секретар штабу 

 

Члени штабу: 

 

Кириченко Алла Анатоліївна Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Горкава Ірина Володимирівна Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Лашко Олександр Олександрович Директор Корюківського  районного 

клубу товариства сприяння обороні 

України (за згодою) 

 

Батюк Ігор Володимирович Начальник Корюківського районного 

територіального Центру 

комплектування та соціальної 

підтримки, підполковник 

(за згодою) 

 

Карасьов Юрій Валентинович Керівник громадської організації 

«Корюківська Сотня» (за згодою) 



 

Милейко Сергій Олександрович Голова громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів – 

учасників АТО» 

 

Савченко Ірина Миколаївна Директор Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Тищенко Тетяна Іванівна Директор Корюківської  ДЮСШ 

 

Тихоновський Сергій Васильович 

 

 

 

Учитель фізичної культури та 

«Захисту Вітчизни» Корюківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.№4 

Шемет Юрій Леонідович 

 

 

Учитель фізичної культури та 

«Захисту Вітчизни» Корюківської 

гімназії, керівник методичного 

об’єднання учителів фізичної 

культури та Захисту Вітчизни 

 

Мартиненко Сергій Анатолійович 

 

 

Учитель фізичної культури 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Рябець Віктор Петрович Учитель предмета «Захист Вітчизни» 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Ігнатцов Владислав Павлович Учитель фізичної культури  

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

 

 

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 

 

24 січня 2022 року м. Корюківка № 34  

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора «Трудового 

архіву» Корюківської міської ради, керуючись Положенням про призначення, 

звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за січень 2022 року, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 


