УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 1-12/VIII

Про внесення змін та
доповнень до міських програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
24.01.2022 року № 15 «Про внесення змін та доповнень до міських програм»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 3,
26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Міської програми розвитку житловокомунального 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:
1.1. Викласти пункт 8 паспорту Міської програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської
міської ради на 2019-2024 роки в наступній редакції:
обсяг
Всього
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8. Загальний
фінансових
ресурсів
необхідний для
реалізації
програми,
тис.грн, у тому
числі:

кошти
міського
бюджету
кошти
державного
бюджету

225828,130

25000,0

30000,0

35528,130

40300,0

45000,0

50000,0

225000,0

25000,0

30000,0

35000,0

40000,0

45000,0

50000,0

528,130

300,000

828,130

1.2. Додаток до Програми «Забезпечення зміцнення матеріально-технічної
бази підприємств комунальної власності» викласти в новій редакції, що
додається.
2. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку
«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої
рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
6 жовтня 2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми підтримки та
розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки» (зі
змінами), а саме:
2.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції:
8.
Загальний обсяг фінансових
641,1 тис. грн.
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього
2020 рік – 60,0 тис.грн.;
2021 рік – 251,1 тис.грн.;
2022 рік – 330,0 тис.грн.
2.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в
новій редакції:
«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи:
№
Найменування
Термін реалізації
п/п
видатків
2020 рік
2021 рік
2022 рік
50,0
168,0
241,0
1. Оплата праці з
нарахуваннями
5,0
12,6
14,0
2. Придбання предметів,
матеріалів, обладнання
та інші видатки
55,0
2,0
3. Оплата послуг
5,0
15,5
73,0
4. Оплата енергоносіїв
ВСЬОГО
60,0
251,1
330,0
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

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

Найменування заходу

1.

Придбання спеціалізованої
та іншої техніки і
обладнання Комунальному
підприємству «Благоустрій»
Придбання спеціалізованої
та іншої техніки і
обладнання Комунальному
підприємству
«Корюківкаводоканал»
Всього

2.

Секретар міської ради

Джерела
фінансування

Всього
витрати

міський
бюджет
державний
бюджет
міський
бюджет
державний
бюджет

2042,0

2019

У тому числі за роками
2020
2021
2022
2023

2024

тис.грн.
Відповідальний за
виконання заходу

805,0

641,0

596,0 Корюківська міська рада,
КП «Благоустрій»

1249,0

512,0

381,0

356,0 Корюківська міська рада,
КП «Корюківкаводоканал»

300,0

300,0

528,13

4119,13

528,13

528,13

1617,0 1022,0 952,0

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 2-12/VIII

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)»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 24.01.2022 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», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 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 256 673 232,04 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 240 993 153,64 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 15 680 078,40 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
40 400,00 гривень;
- 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 4 543 218,40
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 4 543 218,40
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 51 891 308,40 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

Додаток 1
до рішення дванандцятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25 січня 2022 року № 2-12/VIII "Про
внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 410/VIII
"Про бюджет Корюківської міської територіальної громади
на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

ДОХОДИ
бюджету Корюківськї міської територіальної громади на 2022 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

179715000

179450000

265000

0

11000000

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

118900000

118900000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

118900000

118900000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

9320000

9320000

0

0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

5400000

5400000

13010200

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

3900000

3900000

130301000

Рентна плата за користування надрами

20000

20000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

10940000

10940000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1700000

1700000

14030000

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

5500000

5500000

14040000

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

3740000

3740000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

40290000
23175000
17115000

40290000
23175000
17115000

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

265000

0

265000

0

19010000

Екологічний податок

265000

0

265000

0

20000000

Неподаткові надходження

0

11297900

2250000

9047900

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

50000

50000

0

0

21081100

Адміністративні штрафи

50000

50000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

2170000

2170000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1555000

1555000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

70000

70000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

635000

635000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

850000

850000

22080000

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

600000

600000

0

0

22080400

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

600000

600000

22090000

Державне мито

15000

15000

24000000

Інші неподаткові надходження

30000

30000

24060300
25000000

Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ

30000
9047900

30000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

700000

0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

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

Разом

0

0

9047900

700000
700000

700000

700000

700000
700000

700000

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

10012900

700000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО

Секретар міської ради

547540

547540

254233050

244220150

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення дванандцятої сесії Корюківської міської
ради від 25 січня 2022 року № 2-12/VIII "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)"

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Разом

Загальний
фонд

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

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

3

4

2620182,04
2620182,04

-3046996,36
-3046996,36

5667178,40
5667178,40

5384978,40
5384978,40

208100 На початок періоду

2620182,04

1496222,04

1123960

841760

0

-4543218,40

4543218,40

4543218,40

2620182,04
2620182,04

-3046996,36
-3046996,36

5667178,40
5667178,40

5384978,40
5384978,40

2620182,04

1496222,04

1123960

841760

0

-4543218,40

4543218,40

4543218,40

2620182,04

-3046996,36

5667178,4

5384978,4

1

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

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25 січня 2022 року № 2-12/VIII "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)"

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

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому чмслі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

5

6

7

8

9

10

11

12

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

1

2

Спеціальний фонд

з них

3

4

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

Державне управління

104637728,64
104637729
24608625

83760928,64
83760929
24608625

40659905,00
40659905
16977300

23753500

23753500

16977300

1095200

855125
22336283,64
22284185

855125
22336283,64
22284185

12992705
12950000

4864885
4864885

30720

30720

25180

21378,64
10588000

21378,64
10588000

17525
0

Х

0100

Х

0110150

0150

0111

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

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

0111200

1200

0990

0111210

1210

0990

Х

2000

Х

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

8748000

8748000

1750000

1750000

90000

90000

15631360

15631360

198600

198600

50000

50000

Освіта
Надання дошкільної освіти
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
Охорона здоров’я

0112111

2111

0726

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

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Х

3000

Х

0113050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення

10782645,00 20876800,00
10782645
20876800
1095200
0

0

6757188,40
6757188
0

5227088,40 1530100,00
5227088
1530100
0
0

з

них

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

13

14

15

16

0,00
0
0

0,00
0
0

5227088,40
5227088
0

111394917,04
111394917
24608625

23753500

0

0

1770200
1759800

787300
776900

10400

10400

2049000

2049000

2049000

2049000

982900
982900

0

0

0

0

0

787300
776900

855125
24106483,64
24043985

10400

41120

2049000

21378,64
12637000

2049000

10797000

1750000
90000
10689900

654760

0

771428,40

771428,40

0,0

0,0

0,0

771428,40

16402788,4
198600

0113124

3124

1090

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

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1110600

1110600

1010

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

210000

210000

210000

1030

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

390000

390000

390000

13322160

13322160

350000

350000

27411050

6914240

0113160

0113192

3160

3192

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

0116011

6011

6020

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

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

0116020

6020

Житлово - комунальне господарство

748928,40
589900

748928,40

748928,40

214100

10100000

440660

0

4167800

798928,4
1110600

22500

22500

1068700

1068700

22500

13344660

1068700

28479750

350000
20496810

164800

164800

15682010

15682010

0

0

0

164800

1022000

1022000

1022000

16704010

0116030

6030

0116071

6071

0620

Організація благоустрою населених пунктів

6914240

0640

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

4650000

Економічна діяльність

3713410

3333420

79990

30000

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

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

04660

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

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права
на неї

0117461

0117540

0117650

7461

7540

7650

0117660

7660

0490

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

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Інша діяльність

6914240

4167800

46700

46700

46700

4650000
0

0

300000

6960940

4650000

379990

583960

49990

33300

550660

33300

0

0

550660

33300

4297370
113290

49950

49950

49950

49950

161260

161260

161260

161260

199600

199600

199600

199600

300000

300000

3000000

3000000

49950

49950

49950

227505

227505

30000

30000

40000

40000

40000

70000

25000

25000

49900

49900

49900

74900

20915

20915

227505

20915

30000

30000

349000

349000

349000

349000

3049950

0

0

0

30000
513900

0

513900

0

0

0

862900
349000

513900

513900

513900

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

0610000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

Х

0100

Х

0610160

0160

0111

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

Освіта

134928615

134928615

87129315

14693330

0

8922890

857890

8065000

0

0

857890

143851505

134928615
1282150

134928615
1282150

87129315
1038150

14693330
0

0
0

8922890
0

857890
0

8065000
0

0
0

0
0

857890
0

143851505
1282150

1282150

1282150

1038150

117227115

117227115

77386165

12872180

3886800

3886800

2454350

385590

410000

10901300

8109900

1282150

Х

1000

Х

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

33554300

33554300

12650000

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

61725900

61725900

50595000

4735800

4735800

2710000

711390

0611031

1031

0

8757890

757890

8000000

0

0

757890

410000

609900

125985005
4296800

7500000

609900

41664200

61725900

0611070

1070

0960

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

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

6350215

6350215

4350915

661500

90000

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5574700

5574700

3850000

166100

96000

0611142

1142

0990

366000

366000

0611160

1160

0990

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

879800

879800

650000

46300

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

153600

153600

125900

51990

51990

51990

205590

741600

741600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741600

0

165000

100000

65000

0

0

100000

13210450

100000

100000

2765600

0611200

1200

0990

Х

3000

Х

0613140

3140

1040

Х

4000

Х

0614030

4030

0824

0614040

4040

0824

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

6440215
96000

5670700
366000
879800

741600

741600
13045450

7090000

1821150

Забезпечення діяльності бібліотек

2660600

2660600

1400000

417300

105000

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1276800

1276800

640000

110600

10000

10000

1286800

8495050

8495050

5050000

1293250

50000

50000

8545050

613000

613000

2632300

2632300

1615000

0

248000

248000

248000

90000

90000

90000

0614060

4060

0828

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

Фізична культура і спорт

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

0810

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних товариств

5012

90000
96000

13045450

Культура і мистецтво

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

0615012

4735800

741600

5000

613000
0

0

0

0

0

0

0

2632300

3700000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

3710000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

2294300
1426810
1426810

2294300
1426810
1426810

1615000
973500
973500

32300
32300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2294300
1426810
1426810

Державне управління

1256810

1256810

973500

32300

0

0

0

0

0

0

0

1256810

1256810

1256810

973500

32300

170000

170000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170000

170000

170000

240993153,64

220116353,64

128762720

25508275

20876800

15680078,40

6084978,40

9595100

0

0

6084978,40

256673232,04

0615031

Х

5031

Х

0100

3710160

0160

0111

Х

9000

Х

3719770

9770

0180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних громадах
Міжбюджетні трансферти
Інші субвенції з місцевого бюджету
Всього видатків

Секретар міської ради

1256810

170000

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 4
до рішеннядванадцятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25 січня 2022 року № 2-12/VIII "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)"

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

Надання кредитів

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

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Спеціальний фонд
загальний
фонд

40400

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

180000

40400

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

0

220400

-40400

-40400

0

-40400

-40400

-40400

-40400

-40400

Анастасія ПЛЮЩ

разом

Всього

220400

220400

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

0 -40400

0

Спеціальний фонд
разом

Всього

220400

180000

180000

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

180000

Кредитування

Всього

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

у тому
числі
бюджет
розвитку

180000

180000

180000

0

180000

40400

220400

0

-40400

-40400

180000

0

180000

180000

Додаток 5
до рішення дванадцятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 25
січня 2022 року
№ 2-12/VIII "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)"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

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

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

61 725 900

41051200/25100000000

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

246 710

41053900/ 25100000000

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

198 600

410539000/25532000000

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної
громади

348 940

Х

УСЬОГО за розділом 1

62 520 150

Усього
3

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету / Код бюджету
1

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код Типової програмної
Найменування трансферту / Найменування
класифікації аидатків та
бюджету - отримувача міжбюджетного
кредитування місцевого
трансферту
бюджету
2

3

Усього

4

1. Трансферти із загального фонду
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

3719770

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 6
до рішення дванандцятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 25 січня 2022 року № 2-12/VIII "Про внесення змін до
рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ
"Про бюджетКорюківської міської територіальної громади на 2022 рік
(код бюджету 25507000000)"

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

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1

2

3

0100000
0110150

0150

0111

Організаційне,
інформаційно
- аналітичне
та
Корюківська
міська рада
(апарат)

Капітальні видатки

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

2022

108000

Надання дошкільної освіти

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

2022

168900

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

Капітальні видатки

2022

10400

0111010

0111010

1010

1010

0910

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, %

5

6

7

8

9

10

4

5227088,40

0111200

1200

0990

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

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Капітальні видатки

2022

1300000

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

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.

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

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Капітальні видатки

2022

22500

0620

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

Капітальні видатки

2022

1022000

2022

46700

2022

49950

2022

12260

2022

49000

0112010

0112010

0113124

0113241

0116020

2010

2010

3124

3241

6020

0731

0116030

6030

0620

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою зони відпочинку по вул. Шевченка біля
будинку 72 в м.Корюківка Корюківського
Організація благоустрою населених пунктів району Чернігівської області

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

Реконструкція котельні з встановленням
твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 в
м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД
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
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"

700000

0117322

0117350

0117461

0117560

0117660

7322

7350

7461

7650

7660

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

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

Капітальні видатки

2022

199600

0456

ПКД "Капітальнийй ремонт ділянки дороги
вул. Петра Лісового в с.Бреч Корюківської
Утримання та розвиток автомобільних доріг міської ради Корюківського району
та дорожньої інфраструктуриза рахунок
Чернігівської області з поданням та
коштів місцевого бюджету
проходженням експертизи»

2022

49950

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

2022

40000

0490

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

Капітальні видатки

2022

100000

49900

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

0600000

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

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти

Капітальні видатки

2022

96000

Капітальні видатки

2022

51990

0611141

1141

0611200

1200

0990

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

064030
Х

4030
Х

0824
Х

Забезпечення діяльності бібліотек
УСЬОГО

Секретар міської ради

Капітальні видатки

2022
Х

Х

Х

100000
6084978,40

Анастасія ПЛЮЩ

Х

Додаток 7
до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
25 січяня 2022 № 2-12/VIII "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)"

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

1

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0112010

0112111

0112152

0113124

0113133

4

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

2010

2111

2152

3124

3133

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

49715533,40

6
44921855

7
4793678,40

8
4206078,40

2049000

2049000

Усього

5

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

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

Інша діяльність у сфері державного управління

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

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

122000

122000

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

400000

400000

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

275300

275300

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

10797000

8748000

0726

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

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

0111

0111

0111

1750000

1750000

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

90000

90000

1090

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

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

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

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

210000

210000

0113160

3160

1010

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

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

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

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

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

164800

164800

0620

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

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

15994110

14972110

0620

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

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

49900

49900

0620

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

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

660000

660000

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

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
населених пунктів Корюківської міської ради» на 20192024роки", Програма поводження з твердими побутовими
відходами в Корюківській міській територіальній громаді на
2022-2024 роки

Рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради від
30.08.202, рішення дев’ятої
сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від
09.11.2021

5980900

5934200

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 20222024 роки"

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

180240

180240

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2023

49900

49900

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Цільва програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025
роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

700000

700000

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 Рішення десятої сесії
для потреб населення міста Корюківка в опалювальному
Корюківської міської
періоді 2021 – 2022 років
ради від 10.12.2021

4650000

4650000

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

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

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 20222024 роки"

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

300000

300000

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

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

0113242

0113242

0116011

0116020

0116020

0116020

0116030

0116030

0116030

0116030

0116030

0116071

0117130

0117350

0117412

0117461

0117650

3242

3242

6011

6020

6020

6020

6030

6030

6030

6030

6030

6071

7130

7350

7412

7461

7650

1090

6020

0620

0620

0620

0620

0421

748928,40

748928,40

1022000

1022000

46700

46700

33300

199600

199600

3000000

49950

49950

30000

40000

40000

0117660

0117680

0117693

7660

7680

7693

0490

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

0490

"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

Членські внески до асоціації органів
місцевого самоврядування

"Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

20915

20915

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

30000

30000

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

349000

349000

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

0118340

8340

0540

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

0118831

8831

1060

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

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

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

0990

1040

Надання кредиту

0611021

061142

0613140

0614082

1021

1021

1142

3140

4082

0828

513900

180000

40400

2175775

2175775

0

0

415800

415800

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2021

39375

39375

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

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

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

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

613000
51891308,40

613000
47097630

4793678,40

4206078,40

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

РАЗОМ

Секретар міської ради

513900

49900

220400

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

0600000

0611021

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2022
Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восмьмого скликання
від 15.12.2020

49900

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 3-12/VIII

Про затвердження порядку
відшкодування втрат
З метою створення умов для забезпечення протягом опалювального
періоду 2021-2022 років безперервного надання в Корюківській міській
територіальні громаді послуг з постачання теплової енергії виконавцями цих
послуг, відповідно до статті 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення»,
статті 20 Закону України «Про теплопостачання», Програми відшкодування
втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно
обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової
енергії для потреб населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021–
2022 років, затвердженої рішенням Корюківської міської ради від 10.12.2021
року № 3-10/VIII «Про затвердження міських програм», беручи до уваги
Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у
сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 років, укладений 30.09.2021 року між:
Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр - міністра України, Міністра
розвитку громад та територій України та Міністра енергетики України, НАК
«Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Палатою
місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 25 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на

послуги з постачання теплової енергії для потреб населення Корюківської
міської територіальної громади в опалювальному періоді 2021-2022 років, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання
від 25 січня 2022 року № 3-12/VIII

ПОРЯДОК
відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами
економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з
постачання теплової енергії для потреб населення Корюківської міської
територіальної громади в опалювальному періоді 2021 – 2022 років

м. Корюківка
2022 рік

1. Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між
розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з
постачання теплової енергії для потреб населення Корюківської міської
територіальної громади в опалювальному періоді 2021-2022 років (далі –
Порядок), розроблено для забезпечення виконання Програми відшкодування
втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно
обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
для потреб населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021–2022
років, затвердженої рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 10 грудня 2021 року № 3-10/VIII «Про затвердження міських
програм», та створення умов для забезпечення безперервного надання на
території Корюківської міської територіальної громади послуг з постачання
теплової енергії виконавцями цих послуг протягом опалювального періоду
2021-2022 років.
2. Порядок визначає механізм розрахунків та відшкодування суб’єктам
господарювання, які здійснюють надання на території Корюківської міської
територіальної громади послуг з постачання теплової енергії в опалювальному
періоді 2021-2022 років та для яких виконавчим комітетом Корюківської міської
ради встановлено тарифи на послуги з постачання теплової енергії
(централізоване опалення) для потреб населення у розмірах, що застосовувались
при розрахунках в опалювальному періоді 2020-2021 років (далі –
Підприємства), втрат, зумовлених різницею між розмірами економічно
обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
для потреб населення Корюківської міської територіальної громади в
опалювальному періоді 2021-2022 років (далі – Різниця в тарифах).
3. Різниця в тарифах визначається як добуток корисних обсягів надання
послуг з постачання теплової енергії, фактично спожитих населенням
Корюківської міської територіальної громади, та різниці між відповідними
розмірами економічно обґрунтованих тарифів на послуги з постачання теплової
енергії без урахування податку на додану вартість (ПДВ) і тарифів, що
застосовуються в опалювальному періоді 2021-2022 років для розрахунків з
населенням Корюківської міської територіальної громади за ці послуги без
урахування податку на додану вартість (ПДВ), з урахуванням перерахунків за
ненадання або неналежне надання послуг з постачання теплової енергії.
4. Відшкодування Різниці в тарифах Підприємствам здійснюється на
підставі рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради.
5. Проєкт рішення про відшкодування Різниці в тарифах на розгляд
виконавчого комітету Корюківської міської ради, на підставі поданого
Підприємством розрахунку різниці в тарифах, погодженого Комісією з
узгодження обсягів втрат, зумовлених різницею між розмірами економічно
обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
для потреб населення Корюківської міської територіальної громади в

опалювальному періоді 2021-2022 років (далі – Комісія), готується даною
Комісією.
Персональний склад Комісії визначається розпорядженням міського
голови у складі заступника міського голови згідно з функціональним
розподілом повноважень, керівників структурних підрозділів Корюківської
міської ради, депутатів Корюківської міської ради (за згодою) та представників
підприємств, установ, організацій (за згодою).
6. Розрахунки відшкодування втрат, зумовлених різницею між розмірами
економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання
теплової енергії для потреб населення Корюківської міської територіальної
громади в опалювальному періоді 2021-2022 років (далі – Розрахунки),
подаються Підприємствами на розгляд Комісії за формою, що затверджена
рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.11.2021 року
№ 515 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії
Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення»,
засвідчуються підписом керівника або іншої уповноваженої особи
Підприємства та скріплюються печаткою (за наявності).
7. Щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, для
підтвердження і обґрунтування Розрахунків Підприємства подають до
Корюківської міської ради:
Інформацію щодо фактичних обсягів спожитих послуг з постачання
теплової енергії (Гкал) в цілому за період та за кожним особовим рахунком
споживачів Корюківської міської територіальної громади, що належать до
категорії «населення»;
Інформацію щодо нарахованих доходів (без урахування ПДВ) від
реалізації обсягу послуг з постачання теплової енергії, спожитих населенням
Корюківської міської територіальної громади, в цілому за період та за кожним
особовим рахунком споживачів;
Інформацію щодо аналітичного розрахункового обсягу доходів (без
урахування ПДВ) від реалізації послуг з постачання теплової енергії, спожитих
населенням Корюківської міської територіальної громади, при умов
і прийняття в розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на
відповідні послуги, в цілому за період та за кожним особовим рахунком
споживачів;
Інформацію щодо розмірів перерахунків за ненадання або
неналежне надання послуг з постачання теплової енергії;
Інформацію щодо виробництва і реалізації теплової енергії (послуг з
постачання теплової енергії) в цілому Підприємством, у тому числі на території
Корюківської міської територіальної громади, з зазначенням розподілу за
категоріями споживачів;
Інформацію щодо розрахунків Підприємства за енергоносії
(природний газ, вугілля, електроенергія), воду, а також за послуги з розподілу і
транспортування енергоносіїв, та стану кредиторської заборгованості

Підприємства на останню звітну дату, в цілому та по Корюківській міській
територіальній громаді;
Інформацію щодо розрахунків споживачів (з розподілом за
категоріями) за товарну продукцію і послуги Підприємства та стану
дебіторської заборгованості Підприємства на останню звітну дату, в цілому та
по Корюківській міській територіальній громаді;
Завірені в установленому порядку копії фінансової і статистичної
звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період, а також
відповідну аналітичну інформацію щодо результатів діяльності Підприємства з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з
постачання теплової енергії у на території Корюківської міської територіальної
громади;
Іншу додаткову інформацію, необхідну для обґрунтування Різниці в
тарифах (у разі додаткового запиту та/або за ініціативою Підприємства).
8. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у Розрахунках та
інших документах і підтверджуючих матеріалах, що надаються Підприємством
на розгляд Комісії, несе керівник Підприємства.
9. Розрахунки Різниці в тарифах Підприємств погоджуються Комісією з
урахуванням передбачених в бюджеті Корюківської міської територіальної
громади на 2022 рік таких видатків.
10.
Перерахування
коштів
Підприємствам
здійснює
відділ
бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради
відповідно до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради.
11. Контроль за дотриманням Порядку здійснює постійна комісія міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 4-12/VIII

Про затвердження Комунікаційного плану
у сфері удосконалення медичних послуг на 2022-2025 рр.
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про
затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рішення дев’ятої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 69/VIII «Про затвердження Плану удосконалення медичних послуг Корюківської
міської територіальної громади на 2022-2025 роки», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комунікаційний план у сфері удосконалення медичних
послуг Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 рр., що є
додатком до Плану удосконалення медичних послуг Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 4-12/VIII

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН
у сфері удосконалення медичних послуг
Корюківської міської
територіальної громади
на 2022-2025 рр.

Комунікаційний план у сфері удосконалення медичних послуг для Корюківської
міської територіальної громади розроблено в рамках Програми USAID «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)».
Документ створено галузевою робочою групою у співпраці із з консультантом
Програми DOBRE – Іриною Степановою.
План покликаний сприяти реалізації Плану удосконалення медичних послуг
Корюківської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, його цілей та заходів.
Комунікаційний план сприятиме поінформованості населення про стан медицини у громаді,
перспективи та хід розвитку медичної галузі.

_______________________________
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал
Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення
кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття
рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До
консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять:
Український кризовий медіа центр, Social Boost, Фундація підтримки місцевої демократії
(FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському університеті
економіки (MSAP/UEK), Польща, Національний демократичний інститут (NDI).
Програма USAID DOBRE працює в 10 цільових областях: Дніпропетровській, ІваноФранківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській,
Запорізькій, Чернівецькій та Чернігівській.
Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) Program is USAID’s
five-year program, implemented by Global Communities. The Program is working to support the
supply of good local governance and create improved conditions for the development by
consolidated communities (CCs), increase citizen engagement in decision-making, and ensure
accountability and transparency in public administration. The DOBRE Consortium, led by Global
Communities, includes: Ukrainian Crisis Media Center (UCMC), Social Boost, Foundation in
Support of Local Democracy (FSLD/FRDL), Malopolska School of Public Administration at the
Krakow University of Economics (MSAP/UEK), Poland, National Democratic Institute (NDI).
The USAID DOBRE Program is implemented in 10 target oblasts: Dnipropetrovska, IvanoFrankivska, Kharkivska, Khersonska, Kirovohradska, Mykolayivska, Ternopilska, Zaporizska,
Chernivetska, Chernihivska.
Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу,
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю
Глобал Комʼюнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи
Уряду Сполучених Штатів.
This document is made possible by the generous support of the American people through the
United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility
of Global Communities and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States
Government.
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ВСТУП
Про Комунікаційний план
Комунікаційний план у сфері удосконалення медичних послуг Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки (далі План) є додатком до Плану удосконалення
медичних послуг на 2022-2025 р.р. Корюківської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням № 6-9/VIII дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 09.11.2021.
План підготовлений робочою групою з покращення медичних послуг і сформований
на базі основних характеристик громади, зазначених у Плані удосконалення медичних
послуг, відповідно до визначених цілей і стратегічних напрямів покращення медичних
послуг.
Мета плану - інформування населення громади про стан медицини у громаді,
перспективи її розвитку; інформування про хід виконання Плану удосконалення медичних
послуг у громаді.
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1. ЦІЛІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ
Ціль 1. Поінформованість жителів громади щодо поняття
«Комфортна лікарня»
Задачі:
1.1. Забезпечити на постійний основі інформування населення щодо покращення
інфраструктури медичних закладів громади.
1.2. Підвищити обізнаність та мотивацію жителів громади щодо заключення
декларацій з сімейними лікарями.
1.3. Інформувати населення щодо можливих послуг медичних закладів на території
громади.

Ціль 2. Поінформованість жителів громади щодо поняття
«Багатопрофільна лікарня»
Задачі:
2.1. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо залучення нових кадрів до
роботи в медичних закладах громади.
2.2. Забезпечити інформування цільових аудиторій щодо
працевлаштування до медичних закладів громади на вигідних умовах.

можливостей

2.3. Підвищити обізнаність жителів громади щодо технічних можливостей медичних
закладів громади (щодо оновлення медичного обладнання)
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2. ОПИС ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ
1. Жителі громади
Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та міської місцевості,
жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди похилого віку. Чисельність в
розбивці по типам територій:
Місцевість
Населення, осіб
Чоловіки, осіб
Жінки, осіб
м. Корюківка
12813
5777
7036
Сільська місцевість
8431
4094
4337
21244
9871
11373
Всього
Структура населення по віковим категоріям та типам територій представлена на
наступному графіку:

Сільська місцевість

14,9%

м. Корюківка

55,8%

19,5%
0%

10%

29,5%

58,2%
20%

30%

40%

Неповнолітнє населення (до 17 років)

50%

22,3%
60%

70%

80%

90%

100%

Працездатне населення (18-59 років)

Населення пенсійного віку (60 років та старше)

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: підвищити обізнаність населення про стан
медичної сфери в громаді, пояснити чому здійснюються ті, чи інші дії, залучити населення
до вирішення наявних проблем та покращення медичних послуг.
Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про медичні послуги та
шляхи їх отримання, інформацію про графіки робіт лікарів, інформацію про стан медицини
та змін в інфраструктурі медичних закладів.
2. Медичні заклади, медичні працівники, студенти та випускники профільних вищих
навчальних закладів.
Налагодження комунікаційних зв’язків з керівництвом медичних навчальних закладів,
працівників медичних закладів інших громад з необхідним напрямком роботи,
безпосередньо студентами та випускниками медичних навчальних закладів з метою
покращення кадрового потенціалу медичних закладів громади.
Мета комунікації з даною групою цільових аудиторій: покращення кадрового потенціалу
медичних закладів громади, заповнення вакантних місць, збільшення частки молодих
лікарів.
Головна інформація: можливість працевлаштування на вигідних умовах, отримати на
пільгових умовах житло, можливість оплати навчання студентів медичних закладів за кошти
міського бюджету з подальшим працевлаштуванням в медичні заклади громади.

Сторінка 6 із 21

3. Підприємства, установи, організації.
Налагодження та підтримка комунікації з підприємствами, установами та організаціями, які
на постійній основі або разово надають фінансову підтримку діяльності медичних закладів
громади.
Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучитися підтримкою місцевого бізнесу
для забезпечення сталого функціонування медичних закладів громади, залучення фінансових
ресурсів для закупівлі дорого вартісного обладнання.
Головна інформація: забезпечення необхідних умов для життя, здоров’я та роботи
працівників цих підприємств, надання якісних медичних послуг працівникам підприємств на
місцях.
4. Органи місцевого самоврядування та центральні органи виконавчої влади.
Мета комунікації з даною групою цільових аудиторій: об’єднання зусиль та ресурсів органів
місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади для розбудови
ефективної мережі медичних закладів в Україні.
Головна інформація: про вигоди та результати кооперації між різними рівнями публічної
влади в Україні.
5. Засоби масової інформації.
- Корюківська районна газета «Маяк». Періодичне друковане видання, за допомогою якого
можна підсилювати основні меседжі задач комунікації.
- Обласні друковані видання та видання сусідніх громад, що забезпечать розширення
географії інформування цільових аудиторій.
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3. КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ
1. Інтернет-ресурси
Канали
Офіційний вебсайт
громади

Кількісні
показники

Короткий опис
Електронний канал
комунікації з
необмеженою
можливістю публікацій.

Посилання на ресурс
(для електронних
каналів)

Близько 4
тис.
відвідувачів
за місяць

http://koryukivkarada.gov.ua/

4057
підписників,
охоплення
публікацій за
місяць –
близько 25
тис.

https://www.facebook.co
m/koryukivka.misto

1277
підписників

https://bit.ly/3kJyJCc

4244
підписників

https://www.facebook.co
m/susidy.city

Не потребує додаткового
фінансування
Офіційна сторінка
Корюківської міської
ради в мережі
Фейсбук

Електронний канал
комунікації з
необмеженою
можливістю публікацій.
Не потребує додаткового
фінансування

Офіційна сторінка
КНП «Корюківська
ЦРЛ» в мережі
Фейсбук

Електронний канал
комунікації з
необмеженою
можливістю публікацій.
Не потребує додаткового
фінансування

Електронне видання
«Сусіди-Сіті»

Електронний канал
комунікації з обмеженою
можливістю публікацій.

https://susidy.city/

Потребує додаткового
фінансування
Неофіційні інтернетресурси

Найбільш відвідувані
(приватні) сторінки та
групи громади в мережі
Фейсбук
- «Підслухано
Корюківка»

15 тис.
учасників

- «Оголошення та
повідомлення міста
Корюківка»

8,1 тис.
учасників

- «Корюківщина – моя
Батьківщина»
Сторінки медичних
навчальних закладів
в соціальних

https://www.facebook.co
m/groups/143549992853
549/

Розміщення
інформаційних статей
та/або оголошень на
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6,8 тис.
учасників
-

https://www.facebook.co
m/groups/996099043901
706
https://www.facebook.co
m/groups/189657389389
8185

-

мережах, онлайн
засоби масової
інформації, цільовою
аудиторією яких є
медики

офіційних сторінках
медичних закладів в
соціальних мережах та в
спеціалізованих онлайн
засобах (електронні
медичні журнали,
спеціалізовані медичні
сайти ті ін.) про
можливості переїзд на
постійне місце
проживання та
працевлаштування в
місцевих медичних
закладах

2. Друковані та інші зовнішні ресурси
Канали
Корюківська районна
газета «Маяк»

Кількісні
показники

Короткий опис
Друкований канал комунікації (виходить
щочетверга, поширюється здебільшого на
території Корюківської та Холминської
громад)

Тираж 4500 екз.

Потребує додаткового фінансування
Друковані видання
сусідніх громад,
які входять до складу
Корюківського району

Газети Сосницької, Сновської, Менської
громад, які розширять географію цільових
аудиторій

Регіональні
друковані видання,
телебачення

Обласні газети «Деснянка», «Вісник Ч»,
«Гарт», регіональний телеканал
«Суспільне Чернігів», які розширять
географію цільових аудиторій

-

Потребує додаткового фінансування
-

Потребує додаткового фінансування
Дошки оголошень

Зовнішні канали комунікації

Друковані матеріали
(брошури, буклети),
онлайн-постери

Зовнішні канали комунікації для залучення
ширшої цільової аудиторії, цільове,
точкове їх розповсюдження

Управління охорони
здоров'я Чернігівської
обласної державної
адміністрації

Медичні заклади громади на постійній
основі подають запит з переліком
необхідних лікарів, що враховується при
розподілі випускників вищих медичних
навчальних закладів

Один запит на
рік

Дисциплінарна команда

До складу дисциплінарної команди

За запитом
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2 шт. в місті
+ 15 шт. на
території
старостинських
округів громади
-

Центру соціальних
послуг

входить лікар який розповідає про
необхідність мати декларацію з лікарем та
надає поради про спосіб її укладання

населення

Просвітницька робота
Центру сімейної
медицини

Центр сімейної медицини проводить
просвітницьку діяльність серед населення
громади, в тому числі про необхідність
укладання декларацій з лікарем

Охоплення
лекціями в
рамках
профілактичної
роботи – 5000
осіб.
Охоплення
населення в
рамках
профілактични
х бесід – 15 000
осіб.
Подання статей
до місцевих
ЗМІ – 15
статей.

3. Персональні зустрічі з різними цільовими групами
Інформаційний супровід зустрічей лікарів з молоддю, людьми похилого віку,
потенційними кадрами лікарні.

4. Власні заходи (семінари, засідання, сесії)
Систематичне залучення медичного персоналу закладів громади до просвітницької
роботи під час організації різного роду засідань, нарад, інших відкритих заходів з
залученням жителів громади.

5. Участь у сторонніх заходах
Інформаційні кампанії під час святкових масових заходів, спортивних змагань з
розповсюдженням відповідних наочних матеріалів щодо пропаганди здорового способу
життя, медичних послуг і т.д.

6. Залучення лідерів громадської думки, представників об’єднань та
громадських організацій до поширення інформації, передбаченої Планом
Публікації інтерв’ю з генеральними директорами/лікарями лікарні через різні канали
комунікації, залучення фахових лікарів до зворотного зв’язку з жителями громади
(наприклад, відповіді на запитання в коментарях в інтернет-мережі). Публікації розповідейвражень лікарів, які переїхали на постійне місце проживання в громаду (з метою промо
можливостей громади в цьому плані). Інструмент для реалізації – залучення ЗМІ, як
місцевого, обласного, так і національного рівня.
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4. КЛЮЧОВІ МЕСЕДЖІ (повідомлення)

Цілі

Основний меседж
(повідомлення)

Додаткова інформація та контекст

Забезпечити на
постійній основі
інформування
населення щодо
покращення
інфраструктури
медичних закладів
громади

Якісні медичні
послуги – пріоритет
для громади

Контекстом цього меседжа має стати
інформація про готовність опорних
медичних закладів надавати більш
якісні медичні послуги у зв’язку з
оптимізацією медичної галузі.

Підвищити обізнаність
та мотивацію громадян
щодо заключення
декларацій з лікарями
медичних закладів
Корюківської громади

Маєш сімейного
лікаря – маєш
гарантії отримання
медичних послуг

Ведеться постійна
робота над оновленням
бази медичного
обладнання,
проводяться капітальні
ремонтні роботи та
оптимізація
операційних процесів
для забезпечення
сучасного рівня
надання медичних
послуг

Декларація з сімейним
лікарем – забезпечує
можливість отримання
медичних послуг,
декларація з сімейним
лікарем в медичних
закладах Корюківської
громади - гарантія
отримання медичних
послуг сучасної якості

Супроводжувати цей меседж
інформацією про роботу над
покращенням транспортного
сполучення між сільськими
населеними пунктами та містом

Додаткове роз’яснення жителям, які
не мають декларації з сімейним
лікарем про можливість отримання
зворотного зв’язку з лікарем та
направлень до вузькопрофільних
спеціалістів
Інформування жителів громади щодо
проблем, які можуть виникнути при
зверненні до лікарні у пацієнта, який
не заключив декларацію
Коментарі сімейних лікарів щодо
переваг та методів заключення
декларацій
Інформувати жителів громади про
зручність користування
електронними медичними додатками
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Інформувати населення
щодо роботи медичних
закладів на території
громади

Медичні послуги –
доступні для
мешканців громади

Забезпечити проведення Професійнім медикам
інформаційної кампанії - найкращі умови
щодо залучення нових
кадрів до роботи в
медичних закладах
громади

Додаткове інформування (з
періодичним повторенням) про
спектр медичних послуг що надає
центральна районна лікарня та
механізм їх отримання (з
зазначенням графіка роботи та
контактів спеціалістів)

Інформування цільової аудиторії
щодо можливостей отримати
службове житло, працювати на
сучасному новому обладнанні та
можливості кар’єрного зростання

Забезпечити
інформування цільових
аудиторій щодо
можливостей
працевлаштування до
медичних закладів
громади на вигідних
умовах

Підвищити обізнаність
жителів громади щодо
технічних можливостей
медичних закладів
громади (щодо
оновлення медичного
обладнання)

Сучасне медичне
обладнання - якісні
медичні послуги

Публікація інформації про відділення
центральної районної лікарні, які
мають сучасний ремонт та нове
обладнання, про можливості цього
обладнання у порівнянні з
попереднім, застарілим

Отримай якісні медичні
послуги на новому
Надавати роз’яснення жителям
сучасному обладнанні
громади щодо можливостей
отримання тієї чи іншої послуги на
сучасному медичному обладнанні
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Цілі

Цільова аудиторія

Інструменти

Забезпечити на постійній основі
Жителі громади
інформування населення щодо покращення
Засоби масової інформації
інфраструктури медичних закладів
громади

Статті у вигляді доступного для населення звіту
про зміни в інфраструктурі медичних закладів в
Корюківській районній газеті «Маяк», на
офіційному сайті громади, офіційній сторінці
ради в Фейсбук з роз’ясненнями щодо
можливостей отримати конкретну послугу на
конкретному обладнанні (години роботи,
контакти та ін.)

Підвищити обізнаність та мотивацію
жителів громади щодо заключення
декларацій з сімейними лікарями

Інформаційна кампанія про необхідність
заключення декларації. Статті на офіційному
сайті громади, офіційній сторінці ради в Фейсбук,
публікації у популярних фейсбук-спільнотах
громади та громад-сусідів, розповсюдження
буклетів дисциплінарною командою Центру
соціального захисту, старостами, працівниками
ЦНАПу серед населення.

Громадяни, які не заключили
декларацію з сімейним лікарем
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Поінформованість населення щодо роботи
медичних закладів на території громади

Жителі громади

Забезпечити проведення інформаційної
кампанії щодо залучення нових кадрів до
роботи в медичних закладах громади

Студенти, випускники медичних Замовлення рекламних статей на офіційних
навчальних закладів
сторінках медичних навчальних закладів у
соцмережах та профільних медичних ЗМІ з
Профільні працівники
інформацією про вигідні умови
медзакладів інших
працевлаштування в медичних заклади громади.
територіальних громад
Публікації в районній газеті “Маяк” та виданнях
сусідніх територіальних громад інтерв’ю,
позитивних історій медпрацівників, які прийшли
працювати з інших територіальних громад до
медичних закладів Корюківської громади.

Забезпечити інформування цільових
аудиторій щодо можливостей
працевлаштування до медичних закладів
громади на вигідних умовах

Засоби масової інформації
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Систематичне оновлення інформації про роботу
медичних закладів, графіки роботи лікарів, місця
прийому пацієнтів, графіків роботи обладнання
для проведення обстежень, контактні дані
профільних медпрацівників через офіційні
Фейсбук сторінки медичних закладів, додаткові
репости оновлень на офіційній сторінці ради.

6. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН
Відповідальний

Напрямок
№1
Захід 1.1

Напрямок
№2

2

3 4 5 6 7 8 9 1
0

Інформування населення щодо покращення інфраструктури медичних закладів громади
Статті у вигляді доступного для населення звіту про зміни в
інфраструктурі медичних закладів, а саме: закуплено обладнання,
проведені капітальні ремонти, нових лікарів, тощо. Даний перелік не є
вичерпним. Періодичність формування таких статей – щороку протягом
першого кварталу року, наступного за звітним. Звітний період – один
рік.

головний
спеціаліст
загального відділу

Підвищити обізнаність та мотивацію жителів громади щодо укладання декларацій з сімейними лікарями

Захід 2.1
Забезпечити наявність інформаційних буклетів з інформацією про
необхідність заключення декларацій з сімейними лікарями. Вносити
коригування до таких буклетів у разі змін в законодавстві, правилах
надання медичних послуг або інших змін, що прямо чи опосередковано
впливають на заключення декларацій та отримання медичних послуг за
деклараціями. Частота перегляду інформації – за необхідністю, але не
рідше одного разу в квартал.

Захід 2.2.

1

Дисциплінарній команді Центру надання соціальних послуг
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Генеральний
директор КНП
“Корюківська
ЦРЛ”
Генеральний
директор КНП
“Корюківський
ЦПМСД”
головний
спеціаліст
загального відділу
Дисциплінарна

1
1

1
2

поширювати інформаційні буклети про необхідність заключення
декларацій з сімейними лікарями серед сільського населення, яке
користується послугами команди. Періодичність – постійно.

команда КЗ
«Центр надання
соціальних
послуг»

Захід 2.3.

директор КЗ
«Молодіжний
Провести онлайн-стрім, учасником якого є керівництво Центру сімейної центр КУБ»
медицини та/або сімейні лікарі, на тему необхідності заключення
декларацій з сімейними лікарями. Періодичність проведення – один раз Генеральний
директор КНП
на рік протягом серпня-вересня.
“Корюківський
ЦПМСД”

Захід 2.4.

Розмістити інформаційні буклети про необхідність
декларацій з сімейними лікарями в старостатах.

заключення старости

Захід 2.5.

Розмістити інформаційні
декларацій в ЦНАПі

заключення начальник ЦНАПу

Напрямок
№3

Забезпечити залучення нових кадрів до роботи в медичних закладах громади

буклети

про

необхідність

Захід 3.1
Формування та оприлюднення в друкованих виданнях громади та
сусідніх громад статей про можливості працевлаштування в медичних
закладах громади, про можливості отримання житла, фінансової
допомоги, компенсації витрат на освіту, висвітлення вигідних умов
такого працевлаштування, тощо

Генеральний
директор КНП
“Корюківська
ЦРЛ”
Генеральний
директор КНП
“Корюківський
ЦПМСД”
головний
спеціаліст
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загального відділу
Захід 3.2
Формування та оприлюднення в друкованих виданнях громади та
сусідніх громад статей про лікарів, що переїхали проживати з інших
територій в м.Корюківка, в якості історій успіху.

Захід 3.3

Подання в Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної
державної адміністрації інформації про потреби в лікарях.

Захід 3.4

Замовлення онлайн реклами на офіційних сторінках медичних
університетів в соціальних мережах. Інформація: можливості
працевлаштування в медичних закладах громади, про можливості
отримання житла, фінансової допомоги, компенсації витрат на освіту,
висвітлення вигідних умов такого працевлаштування, тощо

головний
спеціаліст
загального відділу
Корюківська
районна газета
“Маяк” (за згодою)
Генеральний
директор КНП
“Корюківська
ЦРЛ”
Генеральний
директор КНП
“Корюківський
ЦПМСД”
Генеральний
директор КНП
“Корюківська
ЦРЛ”
Генеральний
директор КНП
“Корюківський
ЦПМСД”
головний
спеціаліст
загального відділу

Захід 3.5

Розміщення інформаційних матеріалів у профільних ЗМІ щодо
актуальних вакансій. Інформація: можливості працевлаштування в
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Генеральний
директор КНП

медичних закладах громади, про можливості отримання житла,
фінансової допомоги, компенсації витрат на освіту, висвітлення
вигідних умов такого працевлаштування, тощо

“Корюківська
ЦРЛ”
Генеральний
директор КНП
“Корюківський
ЦПМСД”
міський голова
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7. Моніторинговий план: моніторинг продуктів.
Індикатори

Кількість інформаційних
матеріалів щодо стану
інфраструктури медичних
закладів громади
Друковані ЗМІ
Вебсайт громади
Офіційна фейсбук сторінка
Офіційні фейсбуки сторінка
медичних комунальних
закладів

Кількість розповсюджених
інформаційних буклетів
щодо шляхів і можливостей
заключення декларацій з
сімейними лікарями
Друковані ЗМІ
Вебсайт громади

Планові
показники
1 раз на рік

Відповідальна
особа
генеральний
директор КНП
"Корюківська
центральна
районна лікарня
генеральний
директор КНП
"Центр меликосанітарної
допомоги
"Корюківський
центр сімейної
медицини"

1 раз на
квартал

головний
спеціаліст
загального
відділу
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради
генеральний
директор КНП
"Корюківська
ЦРЛ"
генеральний
директор КНП
"Корюківський

Фактичні показники
Місяці
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

1
1
1
2

0
1
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Разом
за 12
місяців

1
1
1
2

1

1

1

4

Офіційна фейсбук сторінка
Офіційні фейсбук сторінки
медичних комунальних
закладів
ЦНАП
Центр надання соціальних
послуг
старостати

Кількість інформаційних
матеріалів про роботу
медичних закладів, графіків
роботи лікарів, місць
прийому пацієнтів, графіків
роботи обладнання для
проведення обстежень
Офіційні фейсбук сторінки
медичних комунальних
закладів
Кількість інформаційних
матеріалів у профільних
групах щодо можливості
переїзду для проживання у
громаді та
працевлаштування
Кількість інформаційних
матеріалів у профільних ЗМІ
щодо можливості переїзду
для проживання у громаді та
працевлаштування

ЦПМСД"
головний
спеціаліст
загального
відділу
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради
ЦНАП
старости
Центр надання
соціальних
послуг
В разі
генеральний
необхідності, директор КНП
але не рідше "Корюківська
1 разу на 2
ЦРЛ"
тижні
генеральний
директор КНП
"Корюківський
ЦПМСД"
1 раз на пів
року (або за
необхідності
)
1 раз на пів
року (або за
необхідності
)

1

1
1

10

10

1
1

5
10

10

10

5х15

4

4

4

генеральний
директор КНП
"Корюківська
ЦРЛ"
генеральний
директор КНП
"Корюківський
ЦПМСД"
головний
спеціаліст
загального
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1
1

5
10

10

10

5х15

4

4

4

1

5
10

10

10

5х15

4

4

4
4

4

5
10

20
120

5х15 300

4

4

4

48

1

1

2

1

1

2

Кількість опублікованих у
ЗМІ інтерв’ю та позитивних
історій лікарів, які
працюють в медичних
закладах громади

1 раз на пів
року

відділу
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради
генеральний
директор КНП
"Корюківська
центральна
районна лікарня

1

1

генеральний
директор КНП
"Центр медикосанітарної
допомоги
"Корюківський
центр сімейної
медицини"
головний
спеціаліст
загального
відділу
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ
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УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 5-12/VIІІ

Про затвердження Комплексної програми
гендерної рівності на 2022-2025 роки
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, що затверджений рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про
затвердження Протоколу про співробітництво», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на території Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки , що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 5-12/VIII

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І
ЧОЛОВІКІВ НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДА НА 2022 – 2025 РОКИ

м. Корюківка
2022 рік

1

ПАСПОРТ
1
2

Ініціатор розроблення Програми

Підстава для розроблення
Програми

3

Розробник Програми

4
5

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

6

Термін реалізації Програми

7

Джерела фінансування Програми

Корюківська міська рада

Конституції України, Сімейний
кодекс України, закони України
«Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»,
«Про охорону дитинства», «Про
попередження насильства в сім’ї»,
«Про протидію торгівлі людьми»,
Указ Президента України від
30.09.2019р. №722/2019 «Про Цілі
сталого розвитку України на період
до 2030 року»,
Державна
соціальна програма забезпечення
рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків на період до 2021 року,
Національний
плану
дій
з
виконання Резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
Корюківська міська рада
Виконавчий комітет Корюківської
міської ради
Відповідальні відповідно до Плану
дій
2022-2025
Державний бюджет, міський бюджет,
інші джерела

2

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Комплексна програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків Корюківської громадина на 2022 – 2025 роки (далі – Програма)
розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України,
законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в
сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», Указу Президента України від
30.09.2019р. №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року», Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, Національного плану
дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Україна приєдналася до більшості основних міжнародних та
регіональних програм з ґендерної рівності, розширення прав і можливостей
жінок і прав людини, та інтегрувала ці зобов'язання у низку національних
законів та компонентів політики. Україна приєдналася до Пекінської
платформи дій, ратифікувала Конвенцію про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (CEDAW) та її факультативний протокол. Також,
наша країна локалізувала Цілі сталого розвитку (ЦСР) з виведенням питання
про ґендерну рівність на перший план у 10 цілях з 17, і, також, підписала
Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ратифікувала Загальну
декларацію прав людини, Європейську конвенцію з прав людини та
Європейську соціальну хартію, підписала Стамбульську конвенцію і в
очікуванні її ратифікації. Урядом схвалено План дій з реалізації Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю із заключними зауваженнями на період з
2016 по 2020 рік, прийнято перший Національний план дій з виконання
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з
ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України
про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
на період до 2021 року, і, Міністерство фінансів затвердило Методичні
рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого
підходу в бюджетному процесі (Наказ Міністерства фінансів від 2 січня 2019
року № 1).
Сьогодні, на рівні країни створено відповідні політичні засади для
багатопрофільної інтеграції стратегії втілення політики ґендерної рівності у
реформу децентралізації, її узгодження з національною політикою та
законодавством із забезпечення ґендерної рівності та розширення прав жінок,
а також, умови задля ефективної реалізації національного механізму
ґендерної рівності.
У Корюківській громаді стратегічне планування соціального та
економічного розвитку враховує конкретних потреб жінок та чоловіків;
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громада демонструє готовність забезпечення дотримання прав найбільш
вразливих груп; в громаді відбувається нарощення інституціонального
потенціалу органів місцевого самоврядування та постачальників послуг у
питаннях подолання ґендерної нерівності, гендерних розривів тощо, і, таким
чином політика громади може вплинути на подолання множинної
дискримінації жінок та чоловіків з уразливих груп.
Також в громаді має місце систематичне впровадження ґендерно
орієнтованого підходу до стратегічного планування та бюджетування до
секторальних політик. Послуги освітні, медичні, соціальні, культурні та у
сфері фізичної культури та спорту розробляються переважно без урахування
конкретних потреб жінок та чоловіків з різних населених пунктів та
соціальних груп, а також, політичні рішення, переважно приймаються без
урахування статистичних даних розподілених за статтю; така відсутність
гендерно дезагрегованих даних не дозволяє проводити аналізи з метою
визначення та вирішення диференційованих потреб жінок та чоловіків що
мешкають у громаді. Таким чином, у громаді відсутні сталі та дієві
механізми і практики що забезпечують впровадження ґендерної політики.
Отже, актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена
необхідністю реалізації сучасної політики у сфері впровадження
міжнародних стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків на
місцевому рівні.
Головні виклики щодо досягнення рівності прав та можливостей жінок і
чоловіків у Корюківській громаді полягають у наступному:
1. Жінки та чоловіки, що проживають у адміністративному центрі
громади мають більше можливостей в порівнянні з жінками та чоловіками,
що проживають у сільських населених пунктах громади, в доступі до
адміністративних послуг, послуг соціального захисту, медичних, освітніх,
послуг мобільного зв’язку та інтернету, послуг молодіжного центру, інших
послуг, що в свою чергу спричиняє гендерний розрив у доступі до якісних
послуг.
2. Жінки та чоловіки що проживають у сільській місцевості мають
обмежений доступ до робочих місць, ринків товарів та послуг, зокрема до
ринку праці в місті Корюківка.
3. Обмеженість доступу , а в деяких випадках відсутність доступу,
населення старшого віку в віддалених та малочисельних селах до продуктів
першої необхідності.
4. Наявність сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
збільшення їхньої кількості.
5. Домашнє насилля, в тому числі за ознакою статі та по відношенню до
дітей.
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6. Необхідність забезпечення соціалізації та самореалізації молоді,
забезпечення інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді,
реалізації її творчого потенціалу.
7. Непідготовленість молоді до подружнього життя, низька культура
статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньо сімейних
стосунків.
8. Наявність категорій людей, що не можуть піклуватися про себе
самостійно та яким потрібна допомога (особи з інвалідністю, пенсіонери,
жителі віддалених сільський населених пунктів та ін..).
9. Необхідність підтримка громадських організацій, які об’єднують
ветеранів війни і праці, інвалідів, воїнів-учасників АТО, учасників та дітей
війни, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів,
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, підтримки їхньої здатності
самостійно захищати свої інтереси та інтереси своїх учасників.
10. Існування гендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень
гендерної культури.
11. Необізнаність населення про інститути захисту прав постраждалих
від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дискримінації,
торгівлі людьми.
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Рис. 1. Чисельність населення в м. Корюківка та сільській місцевості за
останні три роки, осіб.
Демографічна ситуація характеризується негативними процесами,
зокрема в сільській місцевості спостерігається постійне скорочення
чисельності населення та його старіння. Працездатне населення покидає
сільські території з метою найти оплачувану роботу в великих містах або за
кордоном, в першу чергу в країнах Європейського союзу. Молодь від’їжджає
з громади з метою отримати вищу освіту та використовують цю можливість
як спосіб закріпитися в великих містах або виїхати за кордон. В сільській
місцевості ж залишається населення передпенсійного та пенсійного віку.
Так, якщо в м. Корюківка чисельність населення є відносно стабільною та
коливається в межах +-1,5% щороку, то населення сільських населених
5

пунктів скоротилося за останні три роки на 738 чоловік або 8%. Скорочення
населення сільських населених пунктів в середньому складає 2,8% щороку
(Рис. 1).
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Рис. 2. Вікова структура населення громади в розрізі м. Корюківка та
старостинських округів, станом на 01.01.2021 рік.
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Частка населення у віці 60+ в громаді становить 25,1%: у м. Корюківка –
22,3%, в сільській місцевості громади – 29,5%. Ситуація по округам різна,
зокрема у Будянському окрузі тільки 20% населення 60+, а у Сядринському
окрузі – 42%. Але в цілому спостерігаємо, що в ряді округів частка населення
60+ складає більше третини всього населення округу (Рис. 2).
Статево-вікова структура населення характеризується переважанням
кількості жінок над кількістю чоловіків: 9871 чоловік проти 11373 жінок, або
46% проти 54% відповідно. Має місце скорочення числа молодого населення
в порівнянні зі старшими віковими категоріями. Спостерігається значний
дисбаланс в віковій категорії 70+: 759 чоловіків проти 1762 жінки (Рис.3).
Пояснюється така ситуація різницею у тривалості життя чоловіків та жінок у
10 років на користь жінок: відповідно до даних Держстату у 2020 році в
Україні тривалість життя жінок склало 76,22 роки проти 66,39 років у
чоловіків1.
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Рис.3. Статево-вікова структура населення громади станом на 01.01.2021,
осіб.
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http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm
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Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради (надалі –
Центр) на безоплатній основі надає соціальні послуги людям з інвалідністю,
сім’ям та окремим особам, що перебувають у складних життєвих обставинах,
пенсіонерам, дітям, безробітним, іншим.
Центр надає послуги з догляду вдома, натуральної та грошової
допомоги, денний догляд, допомогу в соціальній адаптації, соціальній
інтеграції та реінтеграції, представлення інтересів, посередництво та
консультування, догляд та виховання дітей в умовах наближених до
сімейних, соціальна профілактика та інші.
Загалом за 2020 рік 4159 чоловік отримали послуги Центру, з них 1000
чоловіків та 2083 жінки, 509 хлопчиків та 567 дівчаток.
За 2020 рік 155 сімей громади отримали допомогу в Центрі як такі, що
потрапили у складні життєві обставини. Склад сімей – 277 дорослі особи, з
яких 120 є чоловіки, 157 – жінки. В цих сім’ях виховується 269 дітей: 125
хлопчиків та 144 дівчинки.
Станом на кінець 2020 рік працівники Центру доглядають 242
повнолітні особи з інвалідністю. З них 143 жінки та 99 чоловіки. Дітей з
інвалідністю під опікою центру – 127, з них 73 хлопчики та 54 дівчинки.
Сам Центра розташований в м. Корюківка. Географія послуг така, що в
середньому 60% осіб, які отримали допомогу Центру, - жителі м. Корюківка.
Для отримання послуг Центру в м. Корюківка жителям міста необхідно
самостійно звернутися до Центру. Для отримання послуг у сільській жителі
сільських населених пунктів мають можливість надати старостам письмове
клопотання, в якому вказується яка саме допомога потрібна. Клопотання
передається старостами до Центру.
Особливу увагу слід звернути на осіб, які отримують послуги Центру на
дому. Станом на 01.09.2021 таких людей було 667, з яких 245 осіб проживало
в м. Корюківка, а 432 особи - в сільській місцевості. Всі отримувачі послуг
Центру на дому – люди передпенсійного або пенсійного віку, серед яких 86
осіб мають інвалідність, 294 - мають вік 80+.
В Центрі працює 57 соціальних робітників, з яких 38 працює в сільській
місцевості та надає послуги на дому. В Центра також створена
дисциплінарна команда, до складу якої входить медсестра, соціальний
працівник та перукар. Дисциплінарна команда на регулярній основі здійснює
виїзди в сільську місцевість, надає медичні послуги, послуги перукаря,
проводять консультування з питань соціальної допомоги. У 2021 році для
дисциплінарної команди був закуплений новий легковий
автомобіль
вартістю 1,250 млн грн за кошти субвенції з державного бюджету, задля
покращення доступу до послуг.
Доступ до мобільного зв’язку та інтернету в громаді є нерівномірним. В
місті Корюківка орієнтовно 80% населення має доступ до оптичного
інтернету. Доступ до мобільного зв’язку та інтернету покриття 3G та 4G має
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100% населення міста. В місті є зв’язок операторів Vodafone, Lifecell та
Київстар.
В сільській місцевості оптичний інтернет є тільки в с. Наумівка та с.
Сядрине, а доступ до мобільного зв’язку часто обмежений лише одним
оператором або одним типом покриття (3G або 4G). Є населені пункти, в
яких мобільний зв’язок відсутній. У 2021 році за кошти субвенції з
державного бюджету планується під’єднати до оптичного інтернету ще вісім
населених пунктів громади, в яких чисельність населення сумарно складає
2 991 житель (14% населення громади): Домашлин, Б. Слобода, Забарівка,
Олександрівка, Перелюб, Прибинь, Рибинськ, Шишківка.
З 4 січня 2021 року розпочав свою роботу Центр надання
адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради
(надалі - ЦНАП). Розташований ЦНАП в м. Корюківка. Станом на 01.08.2021
в ЦНАПі надає 117 адміністративних послуг. Адміністративні послуги
можна отримати і в онлайн режимі за допомогою Порталу електронних
сервісів Мінекономіки2. Але через відсутність регулярного автобусного
сполучення між м. Корюківка та рядом сільських населених пунктів, через
обмеженість доступу сільського населення до мережі інтернет можливості
отримання адміністративних послуг частиною сільського населення
обмежені.
Комунальна установа Корюківський міський молодіжний центр “КУБ”
Корюківської міської ради розташований у м. Корюківка. Відповідно, молодь
сільських територій має обмежений доступ до активностей центру. Для
залучення сільської молоді центр в міру можливостей організовує виїздні
активності в сільські населені пункти громади.
У громаді станом на 01.09.2021 рік налічується 20 закладів освіти: 11
загальноосвітніх шкіл, 6 дитячих садків, 3 заклади позашкільної освіти.
Станом на навчальний рік 2021-2022 в дошкільних групах виховувалося
421 дитина (226 дівчинок та 195 хлопчиків). Середня наповнюваність групи
дитсадка в громаді становить 18 дітей. Рівень охоплення дошкільною
освітою в громаді дітей у віці від 3 до 6 років складає 84% (Таблиця 1).
Таблиця 1. Дошкільні заклади громади та чисельність вихованців, осіб

1. Корюківський ДНЗ
№1 “Дельфін”
2. Корюківський ДНЗ
№4 “Веселка”
2

Рік
будівництва /
капітального
ремонту

Проектна
потужність

Всього
вихованців

Хлопців

Дівчат

1989

187

181

85

96

1979

250

160

73

87

https://my.gov.ua/
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3. Наумівський ДНЗ
“Сонечко”
4. Сядринський ДНЗ
“Барвінок”
5. Олександрівський
ДНЗ “Малятко”
6. Перелюбський ДНЗ
“Пролісок”
Загалом

1969

40

30

14

16

2003

14

15

6

9

1963

24

20

10

10

2013

16

15

7

8

-

531

421

195

116

У закладах загальної середньої освіти навчається 2170 учнів/учениць, з
них: 49,5% (1075) дівчат та 50,5% (1095) хлопців (Таблиця 2).
Середня кількість учнів на 1 клас становить 18,7 (18,1 в області); у місті
- 25,8, а в селах - лише 8,6.
Таблиця 2. Заклади загальної середньої освіти громади та чисельність
вихованців, осіб

1. Корюківська гімназія
2. Корюківська ЗОШ І-ІІІ
ст. №1
3. Корюківська ЗОШ І-ІІІ
ст. №4
4. Корюківська ЗОШ І ст.
№2
5. Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.
6. Сядринська ЗОШ І-ІІІ
ст.
7. Савинківська ЗОШ І-ІІІ
ст.
8. Олександрівська ЗОШ ІІІІ ст.
9. Перелюбська ЗОШ І-ІІІ
ст.
10. Забарівська ЗОШ І-ІІ
ст.
11. Прибинська ЗОШ І-ІІ
ст.
Загалом

Рік будівництва
Проектна
/ капітального
потужність
ремонту
1953
560

Всього
вихованців

Хлопців

Дівчат

235

121

114

1977

1176

772

388

384

2004

450

414

204

210

2001

120

140

70

70

1967

360

149

69

80

1993

264

107

50

57

1964

275

59

33

26

1913

150

71

32

39

1975

200

142

80

62

1983

160

34

21

13

1957

200

47

27

20

-

3915

2170

1095

1075

За результатами ЗНО з української мови у 2020-2021 н. р. 160 та більше
балів з числа тих, хто проходили це тестування отримали 29%, 53 дівчини та
45 хлопців, що не дає підстав говорити про наявність гендерних розривів у
якості засвоєння знань учнями закладах загальної середньої освіти громади.
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І, також, гендерні розриви щодо кількості здобувачів освіти щодо закінчення
закладів освіти з відзнакою за статтю в громаді відсутні.
У 5 школах є 12 інклюзивних класів, в яких навчається 14 дітей з
особливими потребами.
Загальна частка дітей шкільного віку, охоплених послугами
позашкільної освіти в Корюківській громаді у 2021-2022 н. р. році становила
58%, серед яких, майже в два рази переважають дівчата - 63%, частка хлопців
становила 37%.
Якість освітніх послуг, що надаються сільськими навчальними
закладами, нижче, ніж аналогічні послуги міських освітніх закладів. Основні
проблеми: мала кількість учнів та педагогічних працівників, поважний вік
педагогічних працівників, брак вузькоспеціалізованих педагогічних
працівників (вчителів хімії, біології, фізики, англійської мови), відсутність
бажання та стимулів у молодих освітян оселятися в сільській місцевості,
необхідність утримувати неспіврозмірно з кількістю учнів великі
приміщення навчальних закладів.
Станом на 01 грудня 2021 в громаді діє три Консультативно дорадчі
органи (КДО) – Молодіжна Рада, Рада релігійних громад, робоча група з
місцевого економічного розвитку. Кількість членів КДО – 35 учасників, з
яких 13 – жінки.
У Корюківській громаді станом на 1 грудня 2021 року діє сім
громадських організацій, які об’єднують ветеранів війни і праці, інвалідів,
воїнів-учасників АТО, учасників та дітей війни, людей похилого віку,
пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕС:
- Організація ветеранів Корюківської міської територіальної громади;
- Корюківська районна організації ветеранів;
- Корюківська районна спілка ветеранів Афганістану;
- Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль»;
- Громадська організація «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО»;
- Громадська організація «Альтернатива»;
- Корюківська районна організація Український національний фонд
допомоги інвалідам Чорнобиля в м. Корюківка.
Кількість жителів громади, які є членкинями та членами цих
громадських організацій, – орієнтовно 8900 (69% з яких - жінки), головами
організацій переважно є чоловіки (1 жінки та 6 чоловіків).
У громаді в квітні 2021 року була створена Робоча група з гендерноорієнтованого бюджетування, в її складі 9 жінок та 3 чоловіки.
Станом на 01 грудня 2022 року у складі виконавчого комітету
Корюківської міської ради 42% жінок; у депутатському корпусі – 38% жінок.
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У одній з трьох постійних комісій Корюківській міській ради головують
жінки. У громаді відсутнє міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні
можливості».
В Корюківській громаді, в межах інтеграції принципів ґендерної рівності
та розширення прав і можливостей жінок, першими кроками до
запровадження ґендерно орієнтованої децентралізації та створення бази
сталого розвитку є:
а) визначення наявних ґендерних проблемних питань, пов’язаних з
місцевим розвитком;
б) узгодження стратегічних документів громади з нормативними
зобов’язаннями уряду України щодо сприяння інтеграції ґендерного
мейнстрімінгу та прав людини;
в) вжиття заходів щодо можливості участі жінок та чоловіків у процесах
ухвалення рішень;
г) запровадження гендерно орієнтованого бюджетування та д)
започаткування перспективи надання гендерно чутливих послуг у сферах
життєдіяльності громади.
Посилення інституціонального потенціалу гендерної політики та
забезпечення ґендерно відповідального циклу реалізації секторальних
політик в Корюківській громаді буде сприяти більш якісному та
результативному формулюванню, реалізації, моніторингу та оцінки
стратегічних перспектив розбудови громади в найближчій перспективі.
Реалізовуючи Програму Корюківській громаді доцільно вивчати
інформацію та придивлятися до успішних прикладів та практичних методів,
що реалізуються в регіонах та громадах України, зокрема про ґендерний
аудит доступності, ґендерно орієнтоване бюджетування, ґендерні профілі
громад, ґендерний аналіз, гендерно чутливі стратегії розвитку, мобілізацію
громад за методологією розширення прав та можливостей тощо та
запроваджувати кращі практики в своїй громаді.
Стратегічні документи та цільові програми, які повністю або частково
направлені на вирішення питання нерівності в громаді, в тому числі
гендерної:
- Стратегія сталого розвитку Корюківської міської територіальної
громади на 2021-2029 роки;
- План (Програма) соціально – економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;
- Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги на 2022 рік;
- Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024
роки;
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- Програма запобігання та протидії домашньому насильству на території
Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки;
- Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022 2024 роки»;
- Міська цільова програма «Громадське бюджетування (бюджет участі) в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки»;
- Міська цільова програма «Шкільний громадський бюджет в
Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки»;
- Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, на підвідомчій території Корюківської міської
ради на 2021-2024 роки;
- Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки;
- Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади
товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки;
– Програма «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий
діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 роки»;
– Програма підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради;
– Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського
молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2020 – 2022 роки;
– Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей − мешканців Корюківської міської
ради на 2021 – 2023 роки;
– Програма «Фінансова підтримка громадських організацій, інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2021-2023 роки».
2. ЗАГАЛЬНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою виконання Програми є забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та подолання ґендерних розривів у всіх
сферах життя громади.
Завданнями Програми є:
 утвердження гендерної рівності;
 недопущення дискримінації за ознакою статі;
 проведення послідовної та постійної інформаційної кампанію щодо
боротьби
з
ґендерними
стереотипами
та
дискримінаційними
соціокультурними нормами на місцевому рівнях;
 забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень;
 забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо
поєднання професійних та сімейних обов’язків;
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 підтримку та формування відповідального материнства і батьківства;
 впровадження ґендерних підходів в секторальних політиках громади
та гендерно орієнтованого бюджетування у бюджетні процеси;
 забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до освітніх, медичних,
соціальних, культурних послуг та послуг у сфері фізичної активності та
спорту;
 забезпечення спроможності фахівців керуватись принципами
ґендерної рівності у своїй професійній діяльності;
 протидія дискримінації за ознакою статі та домашньому насиллю на
території громади.
3. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Розв’язання проблеми щодо впровадження принципу рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності Корюківської
громади передбачається шляхом застосуванням комплексного підходу, а
саме через:
 посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності
та запровадження посади гендерної уповноваженої громади;
 створення гендерного профілю Корюківської громади та розширенням
переліку адміністративних статистичних показників за ознакою статі і з
розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання,
інвалідність, соціально-економічний статус тощо);
 подолання гендерних стереотипів та нівелювання їх укоріненню;
 підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого
самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
 зменшення гендерних розривів в економічній сфері, освіті, медицині,
спорту, культурі, процесі прийняття рішень та наданні послуг жінкам та
чоловікам які проживають у громаді;
 започаткування розвитку системи послуг з профілактики та протидії
гендерно зумовленому, у т.ч. домашньому насильству, шляхом розвитку
місцеву систему якісної переадресації постраждалих від насильства для
забезпечення наступності роботи з отримувачами послуг від суб’єкта, який
виявив факт насильства, до суб’єкта, який надає комплексну допомогу, а
також запровадити соціально-психологічні послуги у громаді із корекції
поведінки для осіб, які вчиняють насильство, та забезпечити їх доступність
та систематичне надання на місцевому рівні;
 створення Координаційної ради з ґендерних питань, із включенням до
складу Координаційної ради з ґендерних питань представників місцевих
жіночих організацій, ініціативних груп для проведення нагляду, моніторингу
і оцінки скоординованих державними партнерами заходів із протидії
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насильству у громаді, та забезпечити проведення систематичних
щоквартальних зустрічей Координаційної ради з ґендерних питань з метою
організації якісної взаємодії між соціальними службами, органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади, поліцією, громадськими та жіночими
організаціями для екстреної протидії випадкам ґендерно зумовленого, у т.ч.
домашнього, насильства;
 залучення до виконання Програми установ та неурядових організацій,
діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
місцевого бюджету Корюківської громади із залученням інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством. Щорічно при внесенні змін
до бюджету передбачати, виходячи із фінансових можливостей, цільові
кошти для забезпечення виконання заходів Програми. Фінансова складова
Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми.
Програму передбачено реалізувати у період з 2022 по 2025 рік включно.
4. ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ РОБОТИ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
 удосконалення інституційних механізмів і нормативно-правового
забезпечення реалізації політики ґендерної рівності;
 врахування ґендерних потреб на кожному етапі розробки місцевих
політик;
 забезпечення збору даних, розподілених за статтю в обсягах,
необхідних для формування гендерно чутливих політик;
 підвищення рівня кваліфікації представників органів місцевого
самоврядування та зацікавлених сторін з питань реалізації ґендерної
політики;
 в межах компетенцій та можливостей проведення інформаційнопросвітницьких кампаній з питань ґендерної рівності;
 надання гендерно чутливих послуг.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Завдяки виконанню Програми очікується досягнення таких результатів:
 підвищено компетентність посадових осіб місцевого самоврядування,
працівників установ, підприємств та організацій в сфері гендерної політики;
 підвищено обізнаність представників та представниць неурядових
організацій та активних громадян/нок з питань рівних прав та можливостей
жінок та чоловіків у громаді;
 підвищено рівень поінформованості мешканок і мешканців громади
щодо переваг впровадження гендерної рівності;
 зменшено кількість проявів дискримінації за ознакою статі;
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 збільшено кількість заходів щодо відповідального батьківства;
 збільшено кількість заходів щодо протидії домашньому насильству;
 гендерний аспект включені до всіх цільових програм громади;
 збільшено кількість послуг, які відповідають потребам дівчат/жінок і
хлопців/чоловіків різного віку.
6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію, управління та контроль за ходом виконання Комплексної
програми здійснює постійна комісія з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку.
Головний розпорядник коштів – Корюківська міська рада Чернігівської
області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування
Програми.
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в
бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.
У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни,
уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на
реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних
можливостей бюджету та потреб у виконанні тих чи інших робіт.
7. ПЛАН ДІЙ
Пріоритетні
завдання

1.
Удосконалення
нормативно
правових актів,
стратегічних
документів,
цільових
програм органу
місцевого
самоврядування
шляхом
включення
гендерного
компоненту

Заходи

Відповідаль
ні за
виконання

1.1 При написання та
оновленні стратегічних
документів, програм
економічного та
соціального розвитку,
цільових програм та
інших документів
враховувати гендерного
компоненту

Виконавчий
комітет
міської ради

1.2 Розширення переліку

Виконавчий

Строки
виконання
/Цільова
програма
(за
наявності)
постійно

постійно

Очікуваний
результат
виконання
заходу
Гендерний
підхід до
прийняття
рішень,
складання
нормативних
документів

Деталізована
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статистичних показників комітет
за ознакою статі з
міської ради
розбивкою за іншими
основними ознаками (вік,
місце проживання,
інвалідність, соціальноекономічний статус
тощо)

1.3 Залучити на
Виконавчий
громадських засадах
комітет
радника з питань
міської ради
забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і
чоловіків, запобігання та
протидії насильству за
ознакою статі

до 2024

1.4 Впровадження
гендерно орієнтованого
підходу в бюджетному
процесі. В межу
можливостей та
компетенції проводити
гендерний аналіз послуг
за цільовою програмою,
задля врахування
гендерних аспектів у
процесі планування,
виконання та звітування
про виконання цільових
та бюджетних програм
відповідно до
Методичних
рекомендацій щодо
впровадження та
застосування гендерно

постійно

Виконавчий
комітет
міської ради

статистика при
написання та
оновленні
стратегічних
документів,
програм
економічного
та соціального
розвитку,
цільових
програм та
інших
документів
Радник з
гендерних
питань, який
надає
рекомендації з
урахування
гендерного
компоненту
при написання
та оновленні
стратегічних
документів,
програм
економічного
та соціального
розвитку,
цільових
програм та
інших
документів
Підвищення
економічної
ефективності і
результативнос
ті видатків
бюджету, що
враховують
потреби
чоловіків,
жінок та/або їх
груп
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2. Підвищення
професійного
рівня посадових
осіб місцевого,
працівників
комунальних
підприємств,
установ та
організацій,
галузевих
спеціалістів
самоврядування
щодо
забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і
чоловіків

3. Забезпечити
захист
постраждалих
від домашнього
насильства

орієнтованого підходу в
бюджетному процесі
(Наказ Міністерства
фінансів України
02.01.2019 року № 1)
2.1 Залучати посадових
Загальний
осіб місцевого
відділ
самоврядування,
працівників комунальних
підприємств, установ та
організацій, галузевих
спеціалістів до
методичних
навчань з питань
забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і
чоловіків, протидії
дискримінації за ознакою
статі, гендерного
портретування тощо

постійно

Підвищення
рівня
обізнаності
посадових осіб
з гендерних
питань

2.2 Залучення посадових
осіб місцевого,
працівників комунальних
підприємств, установ та
організацій, галузевих
спеціалістів
самоврядування до
онлайн-навчання з
гендерної тематики
3.1. Забезпечити
функціонування
притулку для осіб, які
постраждали від
домашнього
насильства та/або
насильства за ознакою
статі

Загальний
відділ

постійно

Підвищення
рівня
обізнаності
посадових осіб
з гендерних
питань

КЗ «Центру
надання
соціальних
послуг
Корюківсько
ї міської
ради»

Захист
вразливих груп
населення від
домашнього
насилля,
насилля за
ознакою статі

3.2 Забезпечити
інформування осіб, які
постраждали від
домашнього

КЗ «Центру
надання
соціальних
послуг

Програма
запобіганн
я та
протидії
домашньо
му
насильств
у на
території
Корюківсь
кої міської
територіал
ьної
громади
на 20222026 роки
Програма
запобіганн
я та
протидії
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4. Забезпечити
допомогу та
підтримку
вразливим
групам
населення,
соціальний
захист та
соціальна
підтримка осіб,
які потребують
сторонньої
допомоги

5. Забезпечити
попередження
насильства в
сім’ї по
відношенню до
дітей,
забезпечення
конституційних
прав і законних
інтересів дітей

насильства та/або
насильства за ознакою
статі, про інститути
захисту їхніх прав

Корюківсько
ї міської
ради»,
ЦНАП,
старости

4.1 Забезпечити
функціонування Центру
надання соціальних
послуг

Виконавчий
комітет
міської ради

4.2 Вдосконалення та
покращення якості
соціальних послуг, що
надаються КЗ «Центр
надання соціальних
послуг» Корюківської
міської ради
4.3 Надання фінансової
допомоги окремим
особам, що потрапили у
складні життєві
обставини

КЗ «Центру постійно
надання
соціальних
послуг
Корюківсько
ї міської
ради»
Виконавчий Програма
комітет
соціальног
о захисту
окремих
категорій
населення
на 2022 2024 роки
Служба у
Програма
справах
захисту
дітей міської прав дітей
ради
та
розвитку
сімейних
форм
виховання
у
Корюківсь
кій міській
територіал

5.1 Реалізація на
території громади
державної політики з
питань соціального
захисту дітей,
запобігання дитячій
бездоглядності та
безпритульності,
вчиненню дітьми
правопорушень,
проведення соціальної
роботи з сім'ями, дітьми

домашньо
му
насильств
у на
території
Корюківсь
кої міської
територіал
ьної
громади
на 20222026 роки
постійно

Захист
вразливих груп
населення

Забезпечення
відповідності
надаваних
послуг
потребам
населення
Захист
вразливих груп
населення

Права дітей
захищені
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та молоддю

5.2 Проведення
навчання, семінарів для
молоді з метою їхньої
підготовки до
подружнього життя,
виховання культури
статевої та
репродуктивної
поведінки, культури
внутрішньо сімейних
стосунків, формування
родинних цінностей
5.3 Забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського піклування

Служба у
справах
дітей міської
ради, відділ
освіти,
культури,мо
лоді та
спорту

5.4 В міру компетенції та
можливостей
впроваджувати практику
проведення гендерних
аудитів навчальних
закладів відповідно до
“Методології та
критеріїв проведення
гендерного аудиту
закладів освіти”,
затвердженої МОН 5
листопада 2021, № 1182

Виконавчий
комітет
міської ради

Виконавчий
комітет
міської ради

ьній
громаді на
2020 2022 роки
постійно

Програма
забезпечен
ня житлом
дітейсиріт,
дітей,
позбавлен
их
батьківськ
ого
піклування
, та осіб з
їх числа на
2021-2023
роки
до 2024

молодь має
необхідні
знання та
навички для
сімейного
життя

діти-сироти,
діти,
позбавлених
батьківського
піклування
мають
можливість
отримати
житло

Виконання
цілей Плану
заходів з
реалізації
зобов’язань
Уряду України,
взятих в рамках
міжнародної
ініціативи
«Партнерство
Біарріц» з
утвердження
тендерної
рівності,
затвердженого
розпорядження
м Кабінету
Міністрів
України від 16
грудня 2020
року № 1578-р.
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6. Забезпечити
соціалізації та
самореалізації
молоді,
забезпечення
інтелектуальног
о, морального,
духовного
розвитку
молоді,
реалізації її
творчого
потенціалу

6.1 Забезпечити
функціонування
Корюківського
молодіжного центру
«КУБ»

Виконавчий
комітет
міської ради

Програма
розвитку
та
фінансової
підтримки
Корюківсь
кого
міського
молодіжно
го центру
«КУБ»
Корюківсь
кої міської
ради на
2020 2022 роки
постійно

Створення
місця та часу,
де молодь може
реалізувати
свій творчий
потенціал

6.2 Проводити тренінги,
навчальні бесіди з питань
здорового способу
життя, збереження
репродуктивного
здоров’я дітей,
формування та розвитку
персональних навичок,
профілактики шкідливих
звичок
6.3 Проводити
інформаційні кампанії
щодо популяризації
сімейного способу
життя, формування
національних родинних
цінностей, з питань
здорового способу життя
та збереження
репродуктивного
здоров’я
6.4 Поширювати
інформацію серед молоді
сільських місцевостей
про програму
підтримки
індивідуального
житлового
будівництва «Власний
дім»

МЦ «КУБ»;
відділ
освіти,
культури,
молоді та
спорту;
служба у
справах
дітей міської
ради
МЦ «КУБ»; постійно
відділ
освіти,
культури,
молоді та
спорту;
служба у
справах
дітей міської
ради

Популяризація
інституту сім’ї,
збереження
репродуктивног
о здоров’я

загальний
відділ,
старости

постійно

6.5 Працювати над
залученням сільської
молоді до активностей
молодіжного центру

МЦ «КУБ»

постійно

молодь та
працездатне
населення
сільських
територій має
можливість
переїхати до м.
Корюківка на
проживання на
постійній
основі
зменшення
нерівності між
молоддю
сільських
22

формування
позитивного
іміджу шлюбу
та сім’ї

«КУБ»

6.6 Оптимізація мережі
відділ
загальноосвітніх закладів освіти,
культури,
молоді та
спорту

до 2025

7. Забезпечити
спроможність
об’єднань
громадян та
громадських
організацій
ефективно
представляти
інтереси свої
учасників

7.1 Забезпечити
фінансову підтримку
об’єднань громадян,
громадських організацій,
що діють на території
громади та
представляють інтереси
людей з інвалідністю,
ветеранів, учасників
війни та інших категорій
населення

Виконавчий
комітет
міської ради

8. Створення
інфраструктури
для задоволення
базових потреб
населення
сільських
населених
пунктів

8.1 Забезпечення
малочисельних та
віддалених сіл громади
товарами першої
необхідності та хлібом

Виконавчій
комітет
міської ради

8.2 Формування
комунальних маршрутів
між м. Корюківка з
одного боку та
сільськими населеними
пунктами Корюківської
громади та сусідніх

Виконавчій
комітет
міської ради

Програма
«Фінансов
а
підтримка
громадськ
их
організаці
й,
інвалідів,
ветеранів,
учасників
війни та
інших
категорій
населення
на на
2021-2023
роки»
Програма
забезпечен
ня
малочисел
ьних та
віддалених
сіл
громади
товарами
першої
необхіднос
ті та
хлібом на
2021-2023
роки
до 2025

територій та
міста у
можливостях
реалізувати
свій потенціал
надання
можливостей
сільської
молоді
отримати
якісну загальну
середню освіту
підтримка
громадських
організацій та
об’єднань
мешканців
громади

населення
віддалених
населених
пунктів має
доступ до
товарів першої
необхідності

населення
сільських
населених
пунктів має
доступ до
робочих місць,
ринку товарів
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громади з іншого боку

9. Подолання
гендерних
стереотипів

8.3 Сприяння приватним
компаніям в поширенні
мобільного зв’язку та
інтернету в сільській
місцевості громади

Виконавчій
комітет
міської ради

постійно

8.4 Поширення
інформації про
можливості отримання
адміністративних послуг
онлайн

ЦНАП

постійно

9.1 В межах компетенції
проводити та в межах
можливостей сприяти
проведенню
просвітницьких заходів
для подолання гендерних
стереотипів, про дівчат
та жінок, хлопців та
чоловіків, про нерівність
в суспільстві та способи
їх подолання
9.2 В межах компетенції
проводити та в межах
можливостей сприяти
проведенню
просвітницьких заходів
для подолання гендерних
стереотипів, про
чоловіків та жінок в
контексті ведення
підприємницької
діяльності та
самозайнятості

МЦ «КУБ»; постійно
відділ
освіти,
культури,
молоді та
спорту;
служба у
справах
дітей міської
ради

Секретар міської ради

Центр
постійно
розвитку
підприємниц
тва,
інновацій та
стартапів в
м.
Корюківка

та послуг в м.
Корюківка
населення
сільської
місцевості має
доступ до
мобільного
зв’язку та
інтернету
населення
обізнане про
можливість
отримати
адміністративні
послуги онлайн
подолані
гендерні
стереотипи

подолані
гендерні
стереотипи

Анастасія ПЛЮЩ
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УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 6-12/VIII

Про затвердження Методики розрахунку
орендної плати за майно комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в
комунальній власності територіальної громади, створення єдиного механізму
надання в оренду майна 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.ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року
№ 8-31/VII «Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку
використання плати за оренду майна міської комунальної власності».
3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради довести дане рішення
до відома всіх орендодавців та балансоутримувачів майна комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади.

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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 7-12/VIII

Про прийняття майна у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
Розглянувши лист Управління капітального будівництва Чернігівської
ОДА від 14.01.2022 року № 01-11/79, КП «Благоустрій» від 14.01.2022 року
№ 12, від 17.01.2022 року № 15 та від 19.01.2022 року № 17, Договори про
внесок у натуральній формі від 23.07.2021 року № СІК-D-0424 та від 09.09.2021
року № СІК-D-0427, укладені між Глобал Комьюнітіз та Корюківською
міською радою, враховуючи акти прийняття-передачі майна від 02.12.2021 року
№ АА-D-0477, від 18.01.2022 року № АА-D-0479 та від 19.01.2022 року № ААТ-0111, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти у комунальну
власність Корюківської міської територіальної громади витрати по об’єкту
«Капітальний ремонт вулиці Чернігівська в м.Корюківка, Корюківського
району Чернігівської області» у сумі 11 736 736,48 грн (одинадцять мільйонів
сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять шість гривень 48 копійок), в тому
числі: будівельні роботи – 9 507 072,00 грн, інші витрати підрядника –
58 208,00 грн, податок на додану вартість – 1 913 056,00 грн, кошти на
утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного
нагляду) – 238 084,48 грн, кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)
– 20 316,00 грн..
2. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади матеріальні цінності в кількості 27 (двадцять сім) одиниць, загальною

вартістю 623 200,00 грн (шістсот двадцять три тисячі двісті гривень 00
копійок), згідно додатку до рішення.
2.1. Передати до статутного капіталу та на баланс Комунальному
підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні цінності
зазначені в пункті 2 даного рішення.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), здійснити прийняття –
передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.) збільшити первісну балансову вартість дороги
асфальтобетонної по вул. Чернігівська, м.Корюківка на суму витрат зазначених
в пункті 1 даного рішення.
5. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) внести зміни до Статуту підприємства,
відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 7-12/VIIІ
ПЕРЕЛІК
майна, що приймається у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Найменування майна
Парасолька
Шезлонг дерев’яний
Лавки «Диметріо» зі спинкою
Велопарковка «Юніверсал»
Альтанка
Дерев’яний кіоск з вбудованими
двома столами 2,25м*2,25
Разом:

Секретар міської ради

Одиниця
виміру
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кількість

шт

27

4
8
6
1
1
7

Ціна, грн
15300,00
7500,00
10 500,00
5 000,00
70 000,00
52 000,00

Сума, грн
61 200,00
60 000,00
63 000,00
5 000,00
70 000,00
364 000,00
623 200,00

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 8-12/VIII

Про передачу майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання ВОКМтаС від 11.01.2022 року № 09-14/16,
КП «Благоустрій» від 17.01.2022 року № 15 від 19.01.2022 року № 17,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право оперативного управління та передати з балансу
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс
Корюківської міської ради нерухоме майно, що знаходиться за адресою:
Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вул.
Хмельницького Б., буд. 4, згідно додатку 1 до рішення.
2. Передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради котел
опалювальний на твердому паливі первісною балансовою вартістю 91 900,00
грн (дев’яносто одна тисяча дев’ятсот гривень 00 копійок), залишковою
балансовою вартістю 90 368,00 грн (дев’яносто тисяч триста шістдесят вісім
гривень 00 копійок), встановлений в будівлі, що знаходиться за адресою:
Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вул.
Хмельницького Б., буд. 4.
3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до
статутного капіталу Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської
міської ради, матеріальні цінності в кількості 3 (три) одиниці, загальною
первісною балансовою вартістю 151 320,00 грн (сто п’ятдесят одна тисяча

триста двадцять гривень 00 копійок), розміщені на земельній ділянці
кадастровий номер 7422410100:01:001:1421 за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, місто Корюківка, вул. Ринкова, буд. 22-А, згідно додатку
2 до рішення.
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.), ВОКМтаС (Наумчик І.В.), КП «Благоустрій» (Селюк
А.М.), здійснити прийняття–передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
5. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) внести зміни до Статуту підприємства,
відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. 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 дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 р. № 8-12/VIIІ

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, що передається з балансу
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради
№
п/п
1
2

Найменування майна
Нежитлова будівля
(А1, площа 420,1 кв.м.)
Сарай
(Г1, площею 51,5 кв.м.)
Разом:

Секретар міської ради

Місцезнаходження
майна
Чернігівська область,
Корюківський район,
м.Корюківка,
вул. Хмельницького Б., буд.4

Інвентарний
номер

Рік
побудови
1973

Балансова
(первісна)
вартість, грн
53 709,00

Балансова
(залишкова)
вартість, грн
0,00

101310041
101310043

2000

700,00

0,00

54 409,00

0,00

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 8-12/VIIІ

ПЕРЕЛІК
основних засобів, що передаються з балансу Корюківської міської ради на
баланс та до статутного капіталу Комунальному підприємству
«Благоустрій» Корюківської міської ради
№
п/п

1
2

Найменування майна

Туалет «Для інвалідів»
Дерев’яний вуличний
торговий кіоск з ролетою
Разом:

Секретар міської ради

Одиниця Кількість Балансова
виміру
(первісна)
вартість,
грн
шт
1
49 900,00
шт
2
101 420,00
шт

3

151 320,00

Балансова
(залишкова)
вартість,
грн
24 950,00
50 710,00
75 660,00

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 9-12/VIII

Про повернення орендованого майна
міської комунальної власності на баланс
Корюківської міської ради
З метою забезпечення безперебійного постачання теплової енергії в
населених пунктах Корюківської міської територіальної громади, відповідно до
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди
державного та комунального майна», враховуючи договір оренди цілісного
майнового комплексу від 01.06.2003 року № 478, укладений між АТ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» та Корюківською міською радою, рішення
десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року
№ 39-10/VIІI
«Про
створення
Комунального
підприємства
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради», наказ ФДМУ від
07.08.1997 року № 847 «Про затвердження Порядку повернення орендованих
цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або
розірвання договору оренди», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Порушити
перед
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (далі – підприємство) питання щодо:
1.1. Повернення на баланс Корюківської міської ради орендованого за
Договором майна, а саме: будівлі котелень за адресами: Чернігівська область,
Корюківський район, м.Корюківка, вулиця Шевченка, номери 68, 80, 99 та 99а,
обладнання та мережі теплопостачання, що відносяться до теплопостачання
(далі - Майно).

1.2. Дострокового розірвання договору оренди цілісного майнового
комплексу від 01 червня 2003 року № 478 за згодою сторін, по закінченню
опалювального сезону 2021-2022 років (далі – Договір).
2. У разі досягнення домовленості, порушених в пункті 1 даного рішення,
підписати додаткову угоду, що підтверджує досягнуту домовленість щодо
дострокового розірвання Договору та повернення Майна (далі – Угода), та
передбачити в ній:
2.1. Створення спільної комісії по прийому-передачі майна орендованого
підприємством;
2.2. Проведення повної інвентаризації майна орендованого підприємством;
2.3. Погашення підприємством заборгованості по орендній платі.
3. У разі підписання Угоди, доручити виконавчому комітету Корюківської
міської ради створити спільну комісію по прийому-передачі майна
орендованого підприємством.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку та з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 10-12/VIII

Про списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання КНП «Корюківської ЦРЛ» від 02.12.2021 року № 0305/1021, відповідно до Положення про порядок списання об’єктів комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням
п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року
№ 30-5/VIІІ, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання з балансу Комунального некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради транспортного засобу - легковий автомобіль УАЗ 31514 Універсал-В,
державний реєстраційний номер СВ2013ВН, 1994 року випуску, номер шасі
(кузова) 31514R0505754, первісною балансовою вартістю 5 000,00 грн (п’ять тисяч
гривень 00 копійок), знос 100%.
2. КНП «Корюківської ЦРЛ» здійснити заходи щодо списання та зняття з
реєстрації транспортного засобу, вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 11-12/VIII

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши заяву Управління соціального захисту населення
Корюківської РДА від 06.01.2022 року № 01-22/144, КНП «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної
ради від 17.11.2021 року № 1204 та від 11.01.2022 року, ГО «Корюківська
спілка воїнів - учасників АТО» від 04.11.2021 р. № 774/04-02 та від 21.01.2022
року, 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», Методики
розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, затвердженої рішенням дванадцятої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року № 6-12/VІII,
враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо
оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебуває на балансі Корюківської міської ради (далі – Об’єкт оренди), а саме:
приміщення загальною площею 386,7 кв.м. на І та ІІ поверхах двоповерхової
нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9.

2. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради (далі – Об’єкт оренди), а саме: громадський будинок з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у тому числі:
адмінбудівля загальною площею 1177,4 кв.м., котельня загальною площею
149,3 кв.м., сарай площею 32,6 кв.м. та туалет площею 12,2 кв.м., що
знаходяться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
с. Білошицька Слобода, вул. Шевченка, буд. 21-Б.
3. Продовжити без проведення аукціону дію договорів оренди майна, що
належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є Корюківська
міська рада (далі – Об’єкти оренди), а саме:
3.1. Договір оренди від 26.03.2019 року № 22/2019, укладений з
Комунальним некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про
оренду приміщення загальною площею 106,8 кв.м. на І поверсі двоповерхової
нежитлової будівлі, за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9, терміном на 5 років з орендною платою –
1 (одна) гривня в рік.
3.2. Договір оренди від 31.05.2016 року № 1, укладений з Громадською
організацією «Корюківська спілка воїнів – учасників АТО», про оренду
приміщення площею 20,5 кв.м. на І поверсі двоповерхової нежитловій будівлі,
за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул.
Вокзальна, буд. 8а, терміном на 4 роки з орендною платою – 1 (одна) гривня в
рік.
4. Включити до Переліку другого типу Об’єкти оренди, зазначені в
пунктах 1-3 даного рішення.
5. Укласти з 25 січня 2022 року договір оренди нерухомого майна
комунальної власності, зазначеного в пункті 1 даного рішення з Управлінням
соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації
під розміщення бюджетної установи, діяльність якої фінансується з державного
бюджету, терміном на 5 років з орендною платою 1 (одна) гривня в рік.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 12-12/VIII

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 рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.01.2022 року № 19 «Про
продовження приватизації об’єкта малої приватизації», керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити приватизацію об’єкта малої приватизації, що підлягав
приватизації у 2019 році відповідно до рішення двадцять п’ятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року
№ 5-25/VII «Про включення нового об’єкту до Переліку об’єктів, які
підлягають приватизації у 2019 році» згідно додатку.
2. Органу приватизації здійснити заходи по приватизації об’єкту, що
підлягає приватизації, відповідно до вимог законодавства з питань приватизації
та цього рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 12-12/VIІI

Перелік об’єктів малої приватизації,
приватизацію яких розпочато у 2019 році
Найменування
об’єкта
Незавершене
будівництво,
житловий
будинок

Місцезнаходження Площа Балансоутримувач
Спосіб
об’єкта
кв.м
приватизації
Чернігівська
634,0
Корюківська міська Електронний
область,
рада
аукціон
Корюківський
район,
м. Корюківка,
вул. Бульварна,
буд.43

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 13-12/VIII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши заяву Мисника Валерія Михайловича, Потапенко Лідії
Миколаївни та додані до неї матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 13 рішення сьомої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 30-7/VIII «Про дозвіл на
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю)», яким надано дозвіл Миснику Валерію Михайловичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Рекорд», а саме: «№ 217 пасовище» замінити на «№ 289 пасовище».
2. Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять сьомої сесії Рибинської
сільської ради сьомого скликання від 02 червня 2020 року «Про дозвіл на
виготовлення документацій із землеустрою», яким надано дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує
право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства Потапенко Лідії Миколаївні (зареєстрована за адресою

с. Рибинськ, ХХХХ) орієнтовною площею 0,95 га, яка розташована за адресою:
вул. Перемоги, буд. 43, с. Рибинськ Корюківського району Чернігівської
області, виклавши його в новій редакції, а саме: «Надати дозвіл на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої
передачі її безоплатно у власність для ведення особистого селянського
господарства Потапенко Лідії Миколаївні площею орієнтовно 0,95 га, яка
розташована в межах населеного пункту с. Рибинськ, Корюківський район,
Чернігівська область».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 14-12/VIII

Про розірвання та поновлення
договорів оренди (суборенди) землі
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб і додані до них матеріали,
керуючись Земельним кодексом України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про
оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Розірвати договір оренди землі від 06.02.2015 року з орендарем –
Дерком Андрієм Ярославовичем на земельну ділянку площею 0,2500 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:05:000:0017, що розташована
по вул. Робоча, 22, с. Гуринівка, Корюківський район, Чернігівська область у
зв’язку з продажем житлового будинку з господарськими будівлями. Цільове
використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія
земель – землі житлової та громадської забудови.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Дерком
Андрієм Ярославовичем додаткову угоду про розірвання договору оренди землі
від 06.02.2015 року.
1.2. Дерку Андрію Ярославовичу зареєструвати додаткову угоду, зазначену
у пункті 1.1. даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

2. У зв’язку з об’єднанням земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, що перебувають в користуванні (на умовах
оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», розірвати договір оренди землі
від 05.03.2020 року з орендарем – Приватне акціонерне товариство
«Слов’янські шпалери - КФТП» на земельну ділянку площею 2,6142 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:074:0006, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери - КФТП» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 05.03.2020 року.
2.2. Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 2.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
3. У зв’язку з об’єднанням земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, які перебувають в користуванні (на умовах
оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», розірвати договір оренди землі
від 28.07.2020 року з орендарем – Приватне акціонерне товариство
«Слов’янські шпалери - КФТП» на земельну ділянку площею 5,8922 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0069, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери - КФТП» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 28.07.2020 року.
3.2. Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 3.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
4. У зв’язку з об’єднанням земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, які перебувають в користуванні (на умовах
оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», розірвати договір оренди землі
від 05.10.2016 року з орендарем – Приватне акціонерне товариство
«Слов’янські шпалери - КФТП» на земельну ділянку площею 6,3874 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0039, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району

Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери - КФТП» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 05.10.2016 року.
4.2. Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 4.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
5. У зв’язку з об’єднанням земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, які перебувають в користуванні (на умовах
оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», розірвати договір оренди землі
від 22.09.2016 року з орендарем – Приватне акціонерне товариство
«Слов’янські шпалери - КФТП» на земельну ділянку площею 0,4641 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1192, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери - КФТП» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 22.09.2016 року.
5.2. Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 5.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
6. У зв’язку з об’єднанням земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, які перебувають в користуванні (на умовах
оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», розірвати договір оренди землі
від 18.12.2020 року з орендарем – Приватне акціонерне товариство
«Слов’янські шпалери - КФТП» на земельну ділянку площею 6,7837 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0067, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.

6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери - КФТП» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 18.12.2020 року.
6.2. Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 6.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 11.11.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,7517 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 17/177),
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:03:001:0273, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 11.11.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 7 даного рішення.
7.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 7.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5732 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 15),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:010:0274, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 8 даного рішення.
8.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 8.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 15-12/VIII

Про дозвіл на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, керуючись ст.ст.
12, 79-1, 81 Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл Летуті Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 253 рілля, № 253 кормові угіддя.
2. Дати дозвіл Бардакову Сергію Васильовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 83 рілля, № 83 кормові угіддя.
3. Дати дозвіл Бардакову Сергію Васильовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 82 рілля, № 82 кормові угіддя.
4. Дати дозвіл Бардакову Сергію Васильовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 81 рілля, № 81 кормові угіддя.
5. Дати дозвіл Летуті Антоніні Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 342 рілля, № 342 кормові угіддя.
6. Дати дозвіл Гончар Тамарі Григорівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 332 рілля, № 332 кормові угіддя.
7. Дати дозвіл Кобцю Миколі Дмитровичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 268 рілля, № 268 пасовище.
8. Дати дозвіл Тарасевич Світлані Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Рекорд», а саме:
№ 124 рілля, № 35 сіножаті, № 378 пасовище.
9. Дати дозвіл Марі Марії Демидівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Червона Зірка», а саме:
№ 5/146 рілля, № 30/146 кормові угіддя.
10. Дати дозвіл Летуті Марії Полікарпівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 331 рілля, № 331 кормові угіддя.
11. Дати дозвіл Дубині Галині Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 124 рілля, № 124 кормові угіддя.
12. Дати дозвіл Бардаковій Олені Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 208 рілля, № 208 кормові угіддя.
13. Дати дозвіл Сорокопуд Ганні Олександрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 327 рілля, № 327 кормові угіддя.
14. Дати дозвіл Гончаровій Любові Володимирівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 326 рілля, № 326 кормові угіддя.
15. Дати дозвіл Рябченко Ганні Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 330 рілля, № 330 кормові угіддя.
16. Дати дозвіл Рябченко Ганні Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 325 рілля, № 325 кормові угіддя.
17. Дати дозвіл Рябченко Ганні Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 258 рілля, № 258 кормові угіддя.
18. Дати дозвіл Рябченко Ганні Анатоліївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 375 рілля, № 375 кормові угіддя.
19. Дати дозвіл Надточію Олександру Миколайовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Рекорд», а саме:
№ 394 рілля, № 218 сіножаті, № 207 пасовище.
20. Дати дозвіл Теплик Надії Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Колос», а саме:
№ 387 рілля, № 387 сіножаті, № 387 пасовище.
21. Дати дозвіл Летуті Ганні Тихонівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 123 рілля, № 123 кормові угіддя.
22. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність.
23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 16-12/VIII

Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою на території
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Хомко Любові Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Миру, 30, с. Перелюб;
- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Синельник Аллі Дмитрівні площею 0,0031 га, що розташована за
адресою: вул. Кошового, гараж 134/1, м. Корюківка. Кадастровий номер
7422410100:01:002:2048.
2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Гладишевій Юлії Василівні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована
за адресою: м. Корюківка;

- Гладишеву Сергію Романовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: м. Корюківка;
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Хомко Любові Іванівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: с. Перелюб;
- Плоскій Вікторії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за адресою: с. Костючки;
- Ткаченку Олександру Олександровичу площею орієнтовно 0,30 га, що
розташована за адресою: с. Сядрине;
- Свідельському Ростиславу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га,
що розташована за адресою: с. Нова Буда;
- Кобцю Сергію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Бичек Олені Никифорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Кобець Ларисі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Никифоренку Олександру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Остапенко Ганні Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Остапенку Мирославу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Свідельській Анастасії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Нова Буда;
- Свідельській Людмилі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Нова Буда;
- Свідельському Олександру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Забарівка;
- Свідельській Надії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Забарівка;
- Дибському Івану Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Забарівка;
- Дибській Аліні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Воловики;
- Дибській Діані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Воловики;
- Дибському Владиславу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Воловики;
- Кулик Іларії Владиславівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Нова Буда;
- Супронюк Валерії Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Нова Буда;
- Герасименку Сергію Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Нова Буда;

- Герасименко Катерині Степанівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Нова Буда;
- Пилипенко Олені Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Кирилівка;
- Троян Дар’ї Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Кирилівка;
- Троян Ларисі Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Кирилівка;
- Шмагуненку Анатолію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Кирилівка;
- Шмагуненко Парасковії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Кирилівка;
- для індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.):
- Єфіменко Надії Миколаївні площею орієнтовно 0,12 га, що розташована
за адресою: с. Воловики.
3. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення
за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої
передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Нестеренко Анастасії Ігорівні площею орієнтовно 1,8478 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:001:0023;
- Марченко Людмилі Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1231;
- Кулик Ользі Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1231;
- Кулик Маргариті Владиславівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1231;
- Мінуті Катерині Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Мінуті Алісі Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;

- Мінуті Андрію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Тарасовій Анастасії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Шевелєвій Тетяні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Шевелєву Владиславу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Пилипенку Богдану Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0105;
- Пилипенку Володимиру Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0105;
- Пилипенку Владиславу Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0105;
- Пилипенку Андрію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0105;
- Гордієнко Людмилі Семенівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0885;
- Дубині Валентині Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0885;
- Петренко Ірині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;

- Фурман Анні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0887;
- Лапітан Ользі Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0887;
- Милейко Валентині Юхимівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0887;
- Заєць Вірі Степанівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489600:03:000:0887;
- Мосол Анастасії Валентинівні площею 1,0000 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0910;
- Рушаняну Армену Лендрушевичу площею 0,4585 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:000:1511.
4. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням
комунальної власності площею орієнтовно 17,00 га, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.). Земельна ділянка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Білошицька Слобода) Корюківського району
Чернігівської області.
5. Надати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею
орієнтовно 2,20 га, що знаходиться на території Корюківської міської ради (за
межами населеного пункту села Петрова Слобода) Корюківського району
Чернігівської області (біля земельної ділянки комунальної власності з
кадастровим номером 7422482000:06:001:0091), з метою формування земельної
ділянки, визначення її угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик
земель, а також віднесення такої земельної ділянки до певної категорії.
6. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на виконання
робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 17-12/VIII

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
У зв’язку з необхідністю, керуючись ст.ст. 12, 79-1, Земельного кодексу
України, ст.ст. 19, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1119 загальною площею 60,2033 га, що перебуває у
комунальній власності Корюківської міської теритоіальної громади в особі
Корюківської міської ради Чернігівської області згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2021 року, номер запису про
право власності 40278144. Земельна ділянка знаходиться в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту)
Корюківського району Чернігівської області.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір на
виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 18-12/VIII

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації
земель
сільськогосподарського
призначення
комунальної
власності,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1,
125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною
площею 3,4100 га, що розташована на території Корюківської міської ради за
межами населеного пункту села Сядрине Корюківського району Чернігівської
області. Цільове призначення – 01.17 земельні ділянки запасу (земельні
ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або
юридичними особами).
Кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:1461.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на земельну ділянку, зазначену в пункті 1, за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 19-12/VIII

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, відповідно до
Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про
Державний земельний кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству
та стимулювання зрошення в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Чичкан Ніні
Леонідівні за межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської
області.
1.1. Передати Чичкан Ніні Леонідівні у власність земельні ділянки, а саме:
1,7868 га – рілля (пай 15), кадастровий номер 7422489200:07:000:0015
0,8727 га – рілля (пай 15), кадастровий номер 7422489200:07:000:0016
1,6777 га – пасовище (пай 5), кадастровий номер 7422489200:07:000:0405
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області.

1.2. Зобов’язати Чичкан Ніну Леонідівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Чичкан Ніні
Леонідівні за межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської
області.
2.1. Передати Чичкан Ніні Леонідівні у власність земельні ділянки, а саме:
2,6637 га – рілля (пай 16), кадастровий номер 7422489200:07:000:0017
1,2566 га – сіножаті (пай 159), кадастровий номер 7422489200:07:000:1931
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Чичкан Ніну Леонідівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Янченко Марії
Федосівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської
області.
3.1. Передати Янченко Марії Федосівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,5591 га – рілля (пай 265), кадастровий номер 7422489600:03:062:0007
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка Корюківського району Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Янченко Марію Федосівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Янченко Марії
Федосівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської
області.
4.1. Передати Янченко Марії Федосівні у власність земельні ділянки, а
саме:
0,2944
га
–
пасовища
(пай
265),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0974

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 20-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
в межах населеного пункту міста Корюківка
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Лисенку Ігорю Вікторовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Корнієвського, 39, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
1.1. Передати Лисенку Ігорю Вікторовичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Корнієвського, 39, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1835, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Поташному Володимиру Анатолійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0548 га, по вул. Озерна, 1-а,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
2.1. Передати Поташному Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0548 га, по вул. Озерна, 1-а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1457, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Жук Валентині Володимирівні та Мазко Галині
Владиславівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Кошового, 13, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
3.1. Передати Жук Валентині Володимирівні та Мазко Галині
Владиславівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 13,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:2052, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Бардакову Миколі Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Поліська, 20А, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
4.1. Передати Бардакову Миколі Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Поліська, 20А, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2050, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
5. Затвердити Тройні Марині Олександрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0607 га, по вул. Перемоги, 40/1, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
5.1. Передати Тройні Марині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0607 га, по
вул. Перемоги, 40/1, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1633, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
6. Затвердити Мороз Аллі Петрівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Українська, 39, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
6.1. Передати Мороз Аллі Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Українська, 39, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1160, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
7. Затвердити Батюку Роману Станіславовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. Корюківка,
вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Батюку Роману Станіславовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:2046, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
м. Корюківка, вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської
області.
8. Затвердити Батюк Тетяні Юріївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних межах

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. Корюківка,
вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Батюк Тетяні Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:2049, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
м. Корюківка, вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської
області.
9. Затвердити Павленко Наталії Віталіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. Корюківка,
вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Павленко Наталії Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:2056, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
м. Корюківка, вул. Омеляна Каруки) Корюківського району Чернігівської
області.
10. Затвердити Кравченко Антоніні Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ
02.05.), площею 0,0031 га, по вул. Франка, гараж № 49, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
10.1. Передати Кравченко Антоніні Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0031 га, по
вул. Франка, гараж № 49, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2051, цільове
призначення - для будівництва індивідуальних гаражів, категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Радченко Антоніні Семенівні та Радченку Анатолію
Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0633 га, по
вул. Індустріальна, 6, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
11.1. Передати Радченко Антоніні Семенівні та Радченку Анатолію
Дмитровичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0633 га, по вул. Індустріальна, 6,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:003:1460, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Бондарєвій Надії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0757 га, по вул. Робітнича, 44А, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
12.1. Передати Бондарєвій Надії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0757 га, по
вул. Робітнича, 44А, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1404, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
13. Затвердити Швецю Володимиру Петровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 41, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
13.1. Передати Швецю Володимиру Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. 8-го Березня, 41, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2058, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
14. Затвердити Лещенку Ігорю Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту м. Корюківка,
вул. Єсеніна) Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Лещенку Ігорю Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки

7422410100:01:002:2059, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
м. Корюківка, вул. Єсеніна) Корюківського району Чернігівської області.
15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 21-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Брецького
старостинського округу
Розглянувши заяву Томащук Ірини Віталіївни про передачу безоплатно у
власність земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12,
116, 118 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Томащук Ірині Віталіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1080 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Бреч)
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Томащук Ірині Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1080 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:01:000:0220, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бреч) Корюківського району Чернігівської області.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 22-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Домашлинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Бєльченку Владиславу Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Бєльченку Владиславу Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1158) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Гасем Дарії Седігівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Гасем Дарії Седігівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1161) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Полоник Ларисі Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Полоник Ларисі Анатоліївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1160) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Бєльченку Юрію Костянтиновичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Бєльченку Юрію Костянтиновичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1159) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Кандибі Володимиру Никифоровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5854 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Домашлин) Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Кандибі Володимиру Никифоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5854 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:01:000:0201) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Домашлин) Корюківського району Чернігівської області.
6. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 23-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Забарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Бурлак Ірині Віталіївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Бурлак Ірині Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:0099) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Мороз Олександрі Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Нова Буда) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Мороз Олександрі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:04:000:0003) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Нова Буда) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Вінніченку Павлу Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1877 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики) Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Вінніченку Павлу Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1877 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:0097) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики) Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Нестеренко Наталії Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Нестеренко Наталії Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0091) із земель сільськогосподарського призначення для
індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Нестеренко Світлані Володимирівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Нестеренко Світлані Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0090) із земель сільськогосподарського призначення для
індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Нестеренку Ігорю Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Нестеренку Ігорю Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0093) із земель сільськогосподарського призначення для
індивідуального садівництва, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики)
Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Єфіменко Анні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,7256 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики) Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Єфіменко Анні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,7256 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0094) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики) Корюківського району Чернігівської області.
8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 24-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Наумівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Шлюшенко Ользі Антонівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 148, с. Наумівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Шлюшенко Ользі Антонівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 148, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0288, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Шлюшенко Ользі Антонівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Наумівка) Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Шлюшенко Ользі Антонівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0263) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Наумівка) Корюківського району Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 25-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Олександрівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Анапрієнку Сергію Валерійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Анапрієнку Сергію Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0792) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Куценку Сергію Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Куценку Сергію Петровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0795) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Литвину Олексію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
0,6297 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся) Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Литвину Олексію Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6297 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0114) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся) Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Стригун Ніні Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
1,5100 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся, вул. Шевченка) Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Стригун Ніні Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,5100 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0115) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся, вул. Шевченка) Корюківського району Чернігівської області.
5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 26-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Охрамієвицького
старостинського округу
Розглянувши заяву Гончаренко Наталії Миколаївни про передачу
безоплатно у власність земельної ділянки та додані до неї матеріали, керуючись
ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Гончаренко Наталії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2475 га, по вул. Шевченка, 121, с. Охрамієвичі, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Гончаренко Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2475 га, по
вул. Шевченка, 121, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0056, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 27-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Перелюбського
старостинського округу
Розглянувши заяви Помаз Наталії Володимирівни про передачу безоплатно
у власність земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12,
116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Помаз Наталії Володимирівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Миру, 14, с. Перелюб, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Помаз Наталії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Миру, 14, с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:01:001:0060, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Помаз Наталії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3182 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб) Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Помаз Наталії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3182 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:001:0061) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб) Корюківського району Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 28-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Прибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Погуляю Олександру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9433 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Погуляю Олександру Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9433 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0844) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Рябцю Івану Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9433 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Рябцю Івану Васильовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9433 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0843) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Акуску Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9433 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Акуску Сергію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9433 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0842) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Нагорній Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9433 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Нагорній Олені Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9433 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0841) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Короваю Віктору Федоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9432 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Короваю Віктору Федоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9432 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0845) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Кривоножку Володимиру Віталійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

1,9432 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Кривоножку Володимиру Віталійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,9432 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422487000:03:000:0846) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Летуті Володимиру Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 13, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
7.1. Передати Летуті Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 13, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0021, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
8. Затвердити Ніколаєнко Олександрі Миколаївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 37, с. Шишківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
8.1. Передати Ніколаєнко Олександрі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 37, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0027, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Сорокопуд Ганні Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),

площею 0,1458 га, по вул. Центральна, 23, с. Шишківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
9.1. Передати Сорокопуд Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1458 га, по
вул. Центральна, 23, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0026, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
10. Затвердити Янченко Тетяні Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 14, с. Шишківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
10.1. Передати Янченко Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 14, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0025, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Летуті Миколі Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 8, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
11.1. Передати Летуті Миколі Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 8, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0024, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
12. Затвердити Рябченко Ганні Анатоліївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),

площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 22, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
12.1. Передати Рябченко Ганні Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 22, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0023, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
13. Затвердити Бардакову Івану Яковичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 33, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
13.1. Передати Бардакову Івану Яковичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 33, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0022, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
14. Затвердити Сергієнко Вірі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2241 га, по вул. Шевченка, 29, с. Прибинь, Корюківський район,
Чернігівська область.
14.1. Передати Сергієнко Вірі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2241 га, по
вул. Шевченка, 29, с. Прибинь, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0094, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
15. Затвердити Бардаковій Надії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),

площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 19, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
15.1. Передати Бардаковій Надії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 19, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0020, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
16. Затвердити Ніколаєнко Юлії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Першотравнева, 8, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
16.1. Передати Ніколаєнко Юлії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Першотравнева, 8, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0019, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
17. Затвердити Грищенку Петру Олексійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 11, с. Шишківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
17.1. Передати Грищенку Петру Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шкільна, 11, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0018, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
18. Затвердити Летуті Миколі Яковичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 4, с. Шишківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
18.1. Передати Летуті Миколі Яковичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 4, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0017, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
19. Затвердити Бардаковій Таїсії Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 26, с. Шишківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
19.1. Передати Бардаковій Таїсії Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 26, с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489600:01:000:0016, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
20. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 29-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Прозоровій Наталії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Прозоровій Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3084) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Іваненку Олегу Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Іваненку Олегу Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3083) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Прокопчук Ангеліні Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Прокопчук Ангеліні Юріївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3081) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Трейтяк Ользі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Трейтяк Ользі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3085) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Ісаченку Василю Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Ісаченку Василю Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3087) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Ісаченко Олександрі Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Ісаченко Олександрі Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3088) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Мединській Наталії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Мединській Наталії Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3089) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Мединському Олексію Юрійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Мединському Олексію Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3090) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Єрмоленку Володимиру Вікторовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Журавлева Буда, вул. Лісова, 1) Корюківського району Чернігівської
області.
9.1. Передати Єрмоленку Володимиру Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:03:000:0014) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах

населеного пункту села Журавлева Буда, вул. Лісова, 1) Корюківського району
Чернігівської області.
10. Затвердити Сухобоку Миколі Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,7488 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Парастовське) Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Сухобоку Миколі Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,7488 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:06:000:0015) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Парастовське) Корюківського району Чернігівської
області.
11. Затвердити Мелашич Парасковії Яківні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,8600 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Парастовське) Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Мелашич Парасковії Яківні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,8600 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:06:000:0016) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Парастовське) Корюківського району Чернігівської
області.
12. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 30-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рейментарівського
старостинського округу
Розглянувши заяву Романенко Ніни Єгорівни про передачу безоплатно у
власність земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12,
116, 118 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Романенко Ніні Єгорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,9088 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Рейментарівка) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Романенко Ніні Єгорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,9088 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0045) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Рейментарівка) Корюківського району Чернігівської області.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 31-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Савинківського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зубрію Максиму Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Зубрію Максиму Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1234) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Зубрій Юлії Василівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Зубрій Юлії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1235) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Морозовій Парасковії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лесі Українки, 17, с. Савинки, Корюківський район,
Чернігівська область.
3.1. Передати Морозовій Парасковії Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лесі Українки, 17, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0279, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Милейко Юлії Ахмед кизи технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2440 га, по вул. Гагаріна, 62, с. Савинки, Корюківський район,
Чернігівська область.
4.1. Передати Милейко Юлії Ахмед кизи безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2440 га, по
вул. Гагаріна, 62, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0281, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
5. Затвердити Никифоренко Ірині Валеріївні та Шемет Тамарі
Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по
вул. Гагаріна, 50, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область.
5.1. Передати Никифоренко Ірині Валеріївні та Шемет Тамарі
Володимирівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 50,
с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422488300:01:000:0278, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Дубовко Аллі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки) Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Дубовко Аллі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1236) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки) Корюківського району Чернігівської області.
7. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 32-12/VIIІ

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяву громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Саприкіній Надії Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2243 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Саприкіній Надії Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2243 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1455) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Саприкіну Володимиру Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Саприкіну Володимиру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1453) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине Корюківського району Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 33-12/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Тютюнницького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, керуючись ст.ст. 12, 116, 118,
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Бідній Тетяні Павлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1500 га, по вул. Дачна, 19, с. Кугуки, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Бідній Тетяні Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га, по
вул. Дачна, 19, с. Кугуки, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:03:000:0027, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Устименко Аллі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 26, с. Сахутівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Устименко Аллі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 26, с. Сахутівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:06:000:0142, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Матюсі Анатолію Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лущика Миколи, 24, с. Тютюнниця, Корюківський
район, Чернігівська область.
3.1. Передати Матюсі Анатолію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лущика Миколи, 24, с. Тютюнниця, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:01:000:0150, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Матюсі Анатолію Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3655 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Тютюнниця) Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Матюсі Анатолію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3655 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:01:000:0151) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Тютюнниця) Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Мураю Данилу Вікторовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Самсонівка) Корюківського району Чернігівської області.

5.1. Передати Мураю Данилу Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2332) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Самсонівка) Корюківського району Чернігівської області.
6. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 34-12/VIII

Про надання земельних
ділянок в оренду (суборенду)
Розглянувши звернення ПСП «Червоний Маяк» та додані до них
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 7,
31-33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які надаються в оренду
Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
загальною площею 10,3022 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за рахунок земель невитребуваних земельних ділянок (паїв) на
території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села
Сядрине) Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Надати в оренду Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» земельні ділянки загальною площею 10,3022 га згідно
Додатку 1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ
01.01.), терміном на 7 (сім) років, що розташовані в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Сядрине)
Корюківського району Чернігівської області.
1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в Додатку
1 земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від їх нормативної
грошової оцінки.
1.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі.

1.4. Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
зареєструвати договір оренди землі на земельні ділянки, зазначені в Додатку 1
даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої
передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
(КВЦПЗ
01.01.)
Приватному
сільськогосподарському
підприємству «Червоний Маяк» загальною площею 22,0000 га, що розташована
за адресою: вул. Шкільна, 30Б, с. Стопилка, Корюківський район, Чернігівська
область.
2.1. Надати в оренду Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» земельну ділянку площею 22,0000 га з кадастровим номером
7422487900:08:000:0439 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01.) терміном на 49 (сорок дев’ять) років із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована за
адресою: вул. Шкільна, 30Б, с. Стопилка, Корюківський район, Чернігівська
область.
2.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою,
зазначеною в пункті 2.1. даного рішення, в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
її нормативної грошової оцінки.
2.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі.
2.4. Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в пункті 2.1.
даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 34-12/VIІI

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

Площа

Кадастровий номер

3,5222
3,5313
3,2487
10,3022 га

7422488700:05:000:1457
7422488700:05:000:0248
7422488700:05:000:0592

рілля
271
317
62
всього

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 35-12/VIII

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах) для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 125, 126 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 0,3500 га право оренди якої пропонується для продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за адресою:
м. Корюківка, вул. Франка, Корюківський район, Чернігівська область. Цільове
призначення – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови
Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2057.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на земельну ділянку, зазначену в пункті 1, за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 36-12/VIII

Про проведення земельних торгів
у формі аукціону на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення
З метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст.ст. 134-139
Земельного кодексу України, ст.ст. 6, 19 Закону України «Про оренду землі»,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити в перелік земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності, які виставляються на земельні торги
окремим лотом земельну ділянку несільськогосподарського призначення
комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах у формі
аукціону площею 0,3500 га, цільове використання – для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03). Місце
розташування: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул.
Франка. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2057.
1.1. Встановити:
1.1.1. Стартовий розмір річної орендної плати 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 27753,60 грн.
1.1.2. Крок земельних торгів у розмірі 1 (один) % (відсоток) від стартового
розміру річної орендної плати, що становить 277,54 грн.
1.1.3. Гарантійний внесок у розмірі 30 (тридцять) % (відсотків) стартового
розміру річної орендної плати, що становить 8326,08 грн.
Гарантій внесок, сплачений переможцем земельних торгів, зарахувати до
купівельної ціни.
1.1.4. Строк дії договору оренди землі 7 (сім) років або до завершення
будівництва багатоквартирного житлового будинку.

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
вільної від забудови площею 1,3000 га для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою:
Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1586, право власності якої
пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону. Ринкова
вартість земельної ділянки визначена у сумі 545 143,00 грн. (п’ятсот сорок
п’ять тисяч сто сорок три гривні 00 коп.).
2.1. Включити в перелік земельну ділянку несільськогосподарського
призначення комунальної власності для продажу права власності на земельних
торгах у формі аукціону, зазначену в пункті 2 даного рішення.
2.2. Встановити:
2.2.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі
572 400,15 грн. (п’ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 15 коп.).
2.2.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на аукціоні в
розмірі 5 (п’ять) % (відсотків) від стартової ціни продажу земельної ділянки,
що становить 28 620,01 грн.
2.2.3. Гарантійний внесок у розмірі 30 (тридцять) % (відсотків) стартової
ціни продажу земельної ділянки, що становить 171 720,05 грн.
2.3. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на
земельних торгах у формі аукціону, що розташована за адресою:
Чернігівська область, м. Корюківка, провулок Вокзальний, 26 Б, площею
1,3000 га.
2.4. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі
аукціону з набуття права власності на земельну ділянку та оформлення
договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону.
2.5. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної
ціни.
2.6. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з вимогами
статті 91 Земельного кодексу України.
2.7. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної ділянки
покласти на переможця торгів.
3. Відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради (Скиба Т.В.) опублікувати в електронній торговій системі
оголошення про проведення земельних торгів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 № 36-12/VIІI

Перелік
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної
власності, які виставляються на земельні торги окремим лотом
№ з/п

1.

Місце розташування
земельної ділянки
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
м. Корюківка,
вул. Франка

Секретар міської ради

Цільове призначення
(функціональне
використання)
земельної ділянки
Для будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

Площа, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Умови
продажу

0,3500

7422410100:01:002:2057

оренда

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 № 36-12/VIІI

Стартовий розмір річної орендної плати
за користування земельною ділянкою несільськогосподарського
призначення комунальної власності, яка виставляється на земельні торги
окремим лотом та значення кроку аукціону
№з/
п

1.

Місце
розташування
земельної
ділянки

Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
м. Корюківка,
вул. Франка

Кадастровий номер
земельної ділянки

Площа,
га

Норматив
на
грошова
оцінка
земельної
ділянки,
грн.

Відсоток
від
нормати
вної
грошової
оцінки

Стартовий
розмір
річної
орендної
плати, грн.

Значення
кроку
аукціону,
грн.

7422410100:01:002:2057

0,3500

925120,00

3

27753,60

277,54

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 37-12/VIII

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
право оренди якої пропонується для
продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах)
Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, керуючись Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди якої
пропонується для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) зі
зміною цільового призначення із 16.00 земель запасу (земельні ділянки кожної
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи
юридичним особам) на 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
Загальна площа земельної ділянки становить 11,2694 га.
Земельна ділянка розташована в адміністративних межах Корюківської
міської ради (за межами населених пунктів) Корюківського району
Чернігівської
області.
Кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422480500:04:000:0864.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 38-12/VIII

Про проведення земельних торгів
у формі аукціону на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення
З метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст.ст. 134-139
Земельного кодексу України, ст.ст. 6, 19 Закону України «Про оренду землі»,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити в перелік земельних ділянок сільськогосподарського
призначення комунальної власності, які виставляються на земельні торги
окремими лотами, земельні ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах у формі
аукціону згідно Додатку 1.
2. Встановити:
2.1. Стартовий розмір річної орендної плати 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.2. Крок земельних торгів у розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
стартового розміру річної орендної плати.
2.3. Гарантійний внесок у розмірі 30 (тридцять) % (відсотків) стартового
розміру річної орендної плати.
Гарантій внесок, сплачений переможцем земельних торгів, зарахувати до
купівельної ціни.
2.4. Строк дії договору оренди землі 7 (сім) років.

3. Відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради (Скиба Т.В.) опублікувати в електронній торговій системі
оголошення про проведення земельних торгів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 № 38-12/VIІI

Перелік
земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної
власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами
№з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Місце розташування
земельної ділянки
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада

Цільове призначення
(функціональне
використання)
земельної ділянки

Площа, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Умови
продажу

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

6,6000

7422485500:06:002:3002

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

11,6000

7422485500:06:002:3008

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

10,0000

7422485500:06:002:3246

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3245

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

9,0000

7422485500:06:002:3239

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3241

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3242

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3244

оренда

5,8297

7422485500:06:002:3238

оренда

20,0000

7422485500:06:002:3237

оренда

20,0000

7422485500:06:002:3236

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

12.

13.

14.

15.

Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська міська
рада

Секретар міської ради

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3235

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3234

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

20,0000

7422485500:06:002:3233

оренда

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

11,2694

7422480500:04:000:0864

оренда

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 № 38-12/VIІI

Стартовий розмір річної орендної плати
за користування земельними ділянками сільськогосподарського
призначення комунальної власності, які виставляються на земельні торги
окремими лотами та значення кроку аукціону
№з/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Місце
розташування
земельної
ділянки

Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,

Кадастровий номер
земельної ділянки

Площа,
га

Норматив
на
грошова
оцінка
земельної
ділянки,
5рн..

Відсоток
від
нормати
вної
грошової
оцінки

Стартовий
розмір
річної
орендної
плати, 5рн..

Значення
кроку
аукціону,
5рн..

7422485500:06:002:3002

6,6000

47397,58

10

4739,76

473,98

7422485500:06:002:3008

11,6000

42994,54

10

4299,45

429,95

7422485500:06:002:3246

10,0000

22374,11

10

2237,41

223,74

7422485500:06:002:3245

20,0000

46504,26

10

4650,43

465,04

7422485500:06:002:3239

9,0000

93903,64

10

9390,36

939,04

7422485500:06:002:3241

20,0000

219420,52

10

21942,05

2194,21

7422485500:06:002:3242

20,0000

226817,37

10

22681,74

2268,17

7422485500:06:002:3244

20,0000

68711,44

10

6871,14

687,11

7422485500:06:002:3238

5,8297

62339,45

10

6233,95

623,40

7422485500:06:002:3237

20,0000

173182,32

10

17318,23

1731,82

7422485500:06:002:3236

20,0000

172970,49

10

17297,05

1729,70

7422485500:06:002:3235

20,0000

205841,48

10

20584,15

2058,41

13.

14.

15.

Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада
Чернігівська обл.,
Корюківський р-н,
Корюківська
міська рада

7422485500:06:002:3234

20,0000

185847,77

10

18584,78

1858,48

7422485500:06:002:3233

20,0000

196857,97

10

19685,80

1968,58

7422480500:04:000:0864

11,2694

263246,13

10

26324,61

2632,46

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 39-12/VIII

Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельних ділянок
Розглянувши заяву Мальчевського Віктора Анатолійовича, АТ
«Слов’янські шпалери - КФТП» та додані до них матеріали, керуючись ст.ст.
12, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду
землі», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», п.п. 7 та 9 постанови
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про затвердження
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки площею 0,0284 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:0700, що розташована по вул. Шевченка, 52 в м. Корюківка
Корюківського району Чернігівської області, цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, (КВЦПЗ
03.09), на якій розташоване нежитлове приміщення - об’єкт торгівлі, що
належить Мальчевському Віктору Анатолійовичу на праві приватної власності,
для подальшого придбання її у власність.
1.1. Укласти договір з Мальчевським Віктором Анатолійовичем про сплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та використати
його для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення.
1.2. Укласти договір з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки
земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки комунальної власності площею 22,1416 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422482000:06:001:0163, що знаходиться в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту міста Корюківка)
Корюківського району Чернігівської області, цільове призначення – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
(КВЦПЗ 11.02), на якій розташовані нежитлові будівлі, що належать
Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери - КФТП» на праві
приватної власності, для подальшого придбання її у власність.
2.1. Укласти договір із Приватним акціонерним товариство «Слов’янські
шпалери - КФТП» про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки та використати його для фінансування робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в пункті 2 даного
рішення.
2.2. Укласти договір з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки
земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 40-12/VIII

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо об’єднання земельних
ділянок комунальної власності
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання
земельних ділянок комунальної власності, що перебувають у користування (на
умовах оренди) в АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», керуючись ст.ст. 12, 79,
79-1, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної
власності з наступними кадастровими номерами
7422410100:04:006:0067 площею 6,7837 га
7422410100:04:074:0006 площею 2,6142 га
7422482000:06:001:0069 площею 5,8922 га
7422482000:06:001:0039 площею 6,3874 га
7422410100:01:003:1192 площею 0,4641 га,
що перебувають в користуванні (на умовах оренди) у Приватного акціонерного
товариства «Слов’янські шпалери - КФТП», цільове призначення - для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02), що розташовані в адміністративних межах Корюківської
міської ради (в межах населеного пункту міста Корюківка) Корюківського
району Чернігівської області.

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на новоутворену шляхом об’єднання земельну ділянку
загальною площею 22,1416 га за Корюківською міською територіальною
громадою в особі Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства. Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:01:0163.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 41-12/VIII

Про розроблення детального плану території
для будівництва конюшень та будинку конюха
З метою визначення планувальної організації, функціонального
призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок
та врахування інтересів Корюківської міської територіальної громади,
відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011
року № 290 та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження
містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01.09.2021 р. № 926, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Замовити розроблення Детального плану території для будівництва
конюшень та будинку конюха за межами міста Корюківка Корюківської
територіальної громади Корюківського району Чернігівської області
орієнтовною площею 4,00 га (далі – Детального плану території).
2. Визначити розробника Детального плану території у вказаних межах та
укласти договір на розробку містобудівної документації, в яких Корюківська
міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник».

3. Підготовчі процедури розроблення Детального плану території провести
у відповідності до календарного плану, що додається.
4. Визначити перелік та значення індикаторів розвитку містобудівної
документації Детального плану території, що додаються.
5. Розробнику, після громадського обговорення розробленого детального
плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, передати
проєкт детального плану території Замовнику на затвердження.
6. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житловокомунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору
(Лихотинській Л.А.) забезпечити оприлюднення затвердженого детального
плану протягом 10 днів з дня його затвердження.
7. Секретарю міської ради (Плющ А.В.) забезпечити оприлюднення даного
рішення в порядку визначному чинним законодавством України.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 41-12/VIII

Календарний план
підготовчих процедур для розробки
«Детального плану території для будівництва конюшень та будинку
конюха за межами в міста Корюківка Корюківської територіальної
громади Корюківського району Чернігівської області
орієнтовною площею 4,00 га»
№
з/п
1.
2.

3.
4.

Назва підготовчої процедури
розроблення
Прийняття рішення про розроблення
детального плану території
Інформування громадськості про
прийняття рішення на розроблення
містобудівної документації
Визначення джерел фінансування
детального плану території
Визначення розробника з урахуванням
положень, встановлених Законом
України «Про публічні закупівлі»

Секретар міської ради

Дата
початку

Дата
закінчення

25.01.2022

Строк
проведення
(робочі дні)
1

25.01.2022

10

09.02.2022

25.01.2022

10

09.02.2022

25.01.2022

41

25.03.2022

25.01.2022

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25.01.2022 року № 41-12/VIII

Пропозиції
щодо переліку та значень індикаторів розвитку
«Детального плану території для будівництва конюшень та будинку
конюха за межами в міста Корюківка Корюківської територіальної
громади Корюківського району Чернігівської області
орієнтовною площею 4,00 га»
№
з/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Показник
Територія
Левади для випасу коней
Поголів’я коней
Кількість конюшень
Будинок конюха

2.1 Водопостачання
2.2 Електропостачання
2.3 Теплопостачання

Одиниці
Стартовий рік
виміру
1. Агропромисловий розвиток

га
га
голів
шт.
шт.

2022
2022
2022
2022

2. Інженерна інфраструктура
м3/добу
2022
кВт
2022
мВт
2022

Бажане
значення
4
до 3,5 га
100
1
1
збільшити
збільшити
збільшити

індивідуальне

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 42-12/VIII

Про затвердження детального
плану території
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.114:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши
містобудівну документацію «Детальний план території орієнтовною площею 8
га по вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської області для уточнення рішень
генерального плану населеного пункту», розроблений ПП фірма «Майстерня
архітектора Травки В.А.», взявши до уваги протокол громадських слухань щодо
врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій
громадськості при розгляді містобудівної документації від 20.07.2021 року та
рекомендації обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні
містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території
орієнтовною площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської області
для уточнення рішень генерального плану населеного пункту».
2. Визначити, що «Детальний план території орієнтовною площею 8 га по
вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської області для уточнення рішень
генерального плану населеного пункту» є невід’ємною складовою частиною
містобудівної документації генерального плану міста Корюківка.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 43-12/VIII

Про внесення змін до
установчих документів
Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 17.01.2022 року № 11 та з
метою забезпечення належного рівня діяльності комунального підприємства,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити статутний капітал Корюківської житлово-експлуатаційної
контори у розмірі 2 272 830,23 грн (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі
вісімсот тридцять гривень 23 копійки).
2. Затвердити Статут Корюківської житлово-експлуатаційної контори в
новій редакції, що додається.
3. Корюківська ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити державну реєстрацію змін
до установчих документів підприємства врахувавши пункти 1, 2 даного рішення
та відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25 січня 2022 року № 43-12/VIII

СТАТУТ
КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
КОНТОРИ
( НОВА РЕДАКЦІЯ )

м. Корюківка
2022 рік

1. Загальні положення
1.1. Корюківська житлово – експлуатаційна контора (надалі –
Підприємство) є комунальним комерційним підприємством, майно якого є
комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади і
закріплене за Підприємством на праві господарського відання.
1.2. Корюківська житлово-експлуатаційна контора створена рішенням
виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів від 24 жовтня 1988
року № 214 і наказу обласного управління житлово – комунального
господарства від 1 грудня 1988 року № 11, зареєстрованого Корюківською
районною державною адміністрацією, розпорядження від 2 квітня 1999 року №
258.
1.3. Найменування підприємства: Корюківська житлово-експлуатаційна
контора
1.3.1. Скорочена назва: Корюківська ЖЕК
1.4. Юридична адреса: 15300, провулок Індустріальний, 12, місто
Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, Україна
2. Мета і предмет діяльності підприємства
2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері
надання житлово – комунальних послуг. Метою діяльності підприємства є
отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, комерційної,
фінансової діяльності на комерційній основі для задоволення потреб
споживачів в послугах (роботах), товарах, що надає підприємство.
2.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами
України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями
Власника.
2.3. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
2.3.1. Визначення перспективи і приоритетних напрямків розвитку
житлово –комунального господарства з метою найбільш повного задоволення
потреб населення у всіх видах житлово – комунальних послуг.
2.3.2 Здійснення заходів по наданню комунальних послуг, а саме:
А) виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
Б) монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
В) водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
Г) штукатурні роботи;
Ґ) столярні та теслярські роботи;
Д) малярні роботи та скління;
Е) покриття підлог та облицювання стін;
Є) виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
Ж) капітальний ремонт житлових ,промислових та інших об’єктів;
З) перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, димоходів;

И) перевірка димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актівзаключень на їх експлуатацію;
І) здійснює необхідну господарську, комерційну діяльність;
Ї) будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і
каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних
ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи,
малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення
каркасних конструкцій і покрівель;
К) ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
Л) здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг
загального користування, автостоянок, іншої технічної площі;
М) виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо –
технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних
матеріалів;
Н) здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і пасажирів в
Україні, надання складських та експедиційних послуг;
О) здійснення постачально–збутової, торгово–посередницької діяльності;
П) торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в
порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку;
Р) здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних та
фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи;
С) здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних
послуг при будівництві
різних об’єктів, виробництво будматеріалів та
конструкцій;
Т) виконання робіт по благоустрою міста. Дрібні ремонтні роботи,
облаштування міського пляжу, зон відпочинку для населення. Благоустрій
міських кладовищ. Захоронення стихійних сміттєзвалищ;
У) послуга з управління багатоквартирним будинком;
Ф) надання послуг у сфері торгівлі та посередницьких послуг;
Х) надання ритуальних та обрядових послуг;
Ц) обслуговування мереж вуличного освітлення;
Ч) надання автотранспортних послуг;
Ш) вироблення та реалізація промислових товарів;
Щ) надання послуг юридичним та фізичним особам з прийому, утилізації
та захороненню твердих побутових відходів;
Ю) надання послуг фізичним особам з вивезення твердих побутових
відходів;
Я) здача в оренду нежитлових та житлових приміщень і іншого майна;
будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження
установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення,
знешкодження та складування побутових сільськогосподарських і промислових
відходів виробництва, кубових залишків.
2.3.3. Здіснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів
роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам.

2.3.4. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, збереження
власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із працівниками,
податковими органами, пенсійним фондом та іншими підприємствами та
організаціями.
2.3.5. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази,
впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства
матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих
завдань.
2.3.6. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних
працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами,
підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників.
2.3.7. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх
житлових, культурно – побутових та виробничих умов.
2.3.8. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по
колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці.
2.3.9. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму,
дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і
захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація
їх виконання.
2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види
діяльності, не заборонені законодавством, в тому числі ті, які вимагають
отримання спеціальних дозволів/ліцензій/.
3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство належить до комунальної власності, власником
Підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради (надалі - Власник).
3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним
господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство
набуває з дня його державної реєстрації.
3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується
Власником.
3. 4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить
антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь–яких спільних підприємств за участю Підприємства
здійснюється за згодою Власника.
3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок,
валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, може мати товарний
знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна відповідно до чинного законодавства. Підприємство не
несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника.

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

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

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

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються через
його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись
Начальник Підприємства.
6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси трудового
колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.
6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією
визначаються колективним договором.
6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника надається
Начальнику Підприємства.

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні
фонди, залишається у повному його розпорядженні.
7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути
встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає
зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих
платежів.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат,
пов’язаних з своєю діяльністю:
7.3.1. Фонд розвитку виробництва.
7.3.2. Фонд споживання.
7.3.3. Резервний фонд.
7.3.4. Інші фонди.
7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально –
технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається
кошторисом.
7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також
дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і системи
оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок ,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на
умовах, передбачених колективним договором.
7.5.1. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати
праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються
контрактом.

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

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 44-12/VIII

Про орієнтовний план роботи
міської ради на 2022 рік
Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2022 рік, що
додається.
2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконавчому
комітету міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25 січня 2022 року № 44-12/VIІІ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
роботи міської ради
на 2022 рік

м. Корюківка
2022 рік

І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради:
І квартал
1. Про виконання міського бюджету за 2022 рік.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету
25507000000)».
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
3. Про звіт міського голови про свою роботу та роботу виконавчих
органів ради за 2021 рік.
Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту
4. Про звіти старост старостинських округів міської ради про роботу за
2021 рік.
Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту
5. Про звіти постійних комісій міської ради про свою роботу за 2021 рік.
Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту
6. Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що
підлягають приватизації у 2022 році.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку.
7. Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійні комісії міської ради з житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
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8. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної
власності
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
9. Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської
ради.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
10. Про Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею
між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з
постачання теплової енергії для потреб населення Корюківської міської
територіальної громади в опалювальному періоді 2021-2022 років
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний
відділ виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
11. Про затвердження Стратегії забезпечення гендерної рівності, рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі в Корюківській міській територіальній громаді на
2022-2025 роки.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
12. Про затвердження Комунікаційного плану у сфері удосконалення
медичних послуг Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 рр.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
13. Про затвердження Комунікаційної стратегії Корюківської міської ради.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
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14. Про звіти про хід виконання програм Корюківської міської ради.
Готують: відповідальні виконавці, постійні комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
15. Про затвердження детальних планів території.
Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального
господарства Корюківської міської ради; постійна комісія міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
ІІ квартал
1. Про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету
25507000000)».
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
3. Про затвердження порядку розроблення програм Корюківської міської
ради.
Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
4. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за
виконанням фінансових планів комунальних підприємств.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.

5. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної
власності.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
6. Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської
ради.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого
апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища.
ІІІ квартал
1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2022 року.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету
25507000000)».
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
3. Про виконання Плану (Програми) соціально – економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 20222024 роки (1-ше півріччя).
Готують: виконавчий комітет міської ради, постійна комісія з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
4. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської
міської територіальної громади на 2023 рік.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний
відділ виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
5. Розроблення графічного посібника методичних вказівок для розміщення
вивісок та інформаційних табличок в населених пунктах Корюківської міської
територіальної громади.

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального
господарства Корюківської міської ради; постійна комісія міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
6. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної
власності.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
7. Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської
ради.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
ІV квартал
1. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет
Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету
25507000000)».
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
2. Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2022 року.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
3. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
4. Про затвердження програм Корюківської міської ради.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.

5. Про План діяльності Корюківської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2023 рік.
Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
6. Про орієнтовний план роботи міської ради на 2023 рік.
Готують: відділи та структурні підрозділи виконавчого апарату міської
ради; постійну комісію з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
7. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної
власності.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
8. Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської
ради.
Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради;
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Протягом року,
у разі необхідності або зміни чинного законодавства
1. Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради про місцеві
податки.
Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія
міської ради з питань власності, бюджету, соціально- економічного та
культурного розвитку.
2. Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2022 рік.
Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- економічного та
культурного розвитку, постійна комісія міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, постійна комісія з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.

3. Реалізація Стратегії впровадження інформаційних технологій в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту
4. Реалізація Плану удосконалення медичних послуг на 2022-2025 роки
Корюківської міської територіальної громади.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
5. Реалізація Стратегії сталого розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021-2029 роки.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
6. Реалізація Плану (Програми) соціально – економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
Готують: відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму
виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань
власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку.
7. Реалізація Стратегії впровадження інформаційних технологій в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.
Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна
комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
8. Реалізація програм Корюківської міської ради.
Готують: відповідальні виконавці, постійні комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
9. Про внесення змін до міських Програм.

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний
відділ виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
II. Навчання, підвищення кваліфікації
1. Підвищення кваліфікації депутатів Корюківської міської ради, як
правило, забезпечується виконавчими органами міської ради шляхом надання
роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної
комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії.
2. Депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів
Корюківської міської ради мають право на підвищення кваліфікації шляхом
вивчення передового досвіду органів місцевого самоврядування (в тому числі
міжнародного) у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 45-12/VIII

Про затвердження структури та
штатної чисельності
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради,
виконавчого апарату міської ради, структурних підрозділів та забезпечення
належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів,
підпорядкованих міській раді та враховуючи пропозиції міського голови
Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та штатної чисельності виконавчого
апарату та виконавчих органів міської ради, керуючись постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), п. 5 ст. 26, ст. 54 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату
Корюківської міської ради, що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення десятої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 3710/VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності».
3. Встановити, що рішення набуває чинності з 01.02.2022 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста та постійну комісію міської ради з гуманітарних

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 25 січня 2022 року № 45-12/VІІІ
Структура та штатна чисельність виконавчого апарату
Корюківської міської ради
Назва структурного підрозділу та посад

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

Кількість
штатних
посад

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

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

1
1
1
3
1
1
5
1
5
17
1
1
1
33
1
2
15
92,5
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УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
25 січня 2022 року

м. Корюківка

№ 46-12/VIII

Про порядок забезпечення організаторами заходів
харчуванням за рахунок коштів міського бюджету
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
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 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 фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів, враховуючи рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 24.01.2022 року № 33, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити 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 (далі –
Порядок), що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного

розвитку, та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 25 січня 2022 року № 46-12/VIII

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 фізкультурнооздоровчих 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 фізкультурнооздоровчих 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.
Секретар міської ради
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Додаток
до Порядку

Грошові норми витрат на забезпечення харчуванням
учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих
конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та
турнірів, грн
Учасники мистецьких, Змагання та заходи,
інтелектуальних,
що проводяться на
творчих конкурсів,
території
олімпіад, конкурсів
Корюківського
МАН, спортивних
району
змагань та турнірів

Учасники п.4.1
Учасники п.4.2
Учасники п.4.3

50

Заходи обласного,
міжобласного рівня,

Робочий
день
60

Збереження
60
середньої заробітної
плати
Збереження
Збереження
середньої заробітної
середньої
плати
заробітної плати

Секретар міської ради

Змагання та
конкурси
Міжнародного
та
Всеукраїнського
рівня

Вихідний
день

Вихідний
день

60

Робочий
день
200

200

60

300

300

300

300

300
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