
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 10.01.2022 р. № 7 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 13.01.2022 року 

 

1. Про помісячний розпис субвенції. 

2. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2022 рік. 

3. Про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

4. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. 

5. Про затвердження штатного розпису. 

6. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2022 року. 

7. Про припинення опіки над малолітніми дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та звільнення опікуна від виконання обов’язків. 

8. Про влаштування дітей до прийомної сім’ї. 

9. Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

10. Про встановлення опіки-піклування над дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та призначення опікуна-піклувальника. 

11. Про встановлення статусу дитини-сироти.  

12. Про впорядкування адресного господарства. 

13. Про іншу субвенцію з селищного бюджету. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 2 

 

Про помісячний розпис субвенції 
 

Враховуючи лист Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 06.01.2022 року № 07-20/3 «Про помісячний розпис субвенції», 

керуючись п. 15 рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити помісячний розпис субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в розрізі розпорядників згідно 

додатку. 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень ВСЬОГО

Рівень 

розпорядника Назва КПКВКМБ 5500 15300 20500 20500 20500 20500 20500 20500 21000 20500 20500 40910 246710

Головний Міська рада 0111200 920 2550 7750 7750 2550 2550 2550 2550 2630 2550 2550 4220 41120

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 1 "Дельфін" 0111200 460 1275 6475 6475 1275 1275 1275 1275 1315 1275 1275 2110 25760

 - видатки споживання 460 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1315 1275 1275 2110 15360

 - видатки розвитку 5200 5200 10400

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 4 "Веселка" 0111200 460 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1315 1275 1275 2110 15360

 - видатки споживання 460 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1315 1275 1275 2110 15360

 - видатки розвитку 0

Головний

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 0611200 4580 12750 12750 12750 17950 17950 17950 17950 18370 17950 17950 36690 205590

 - видатки споживання 4580 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 13170 12750 12750 21100 153600

 - видатки розвитку 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 15590 51990

ВСЬОГО 5500 15300 20500 20500 20500 20500 20500 20500 21000 20500 20500 40910 246710

 - видатки споживання 5500 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15800 15300 15300 25320 184320

 - видатки розвитку 0 0 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 15590 62390

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Помісячний розпис субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2022 рік

Додаток

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради

від 13 січня 2022 року № 2 

"Про помісячний розпис субвенції"



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022  року м. Корюківка № 3 

 

Про встановлення лімітів  

споживання енергоносіїв  

на 2022 рік 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв бюджетними установами Корюківської міської ради, враховуючи 

минулорічні обсяги споживання, відповідно до рішення десятої сесії восьмого 

скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти споживання 

енергоносіїв на 2022 рік у фізичних обсягах згідно Додатку 1. 

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення 

лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

3. Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити: 

- споживання електричної та теплової енергії, природного газу, 

водопостачання та водовідведення, твердого палива у межах встановлених 

лімітів; 

- забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не 

допускаючи заборгованості. 

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Корюківської міської ради

від 13 січня 2022 року № 3
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лютий 10 50 50 400 20 15 300 40 150 150 800 20 5 65 1200 1 30 150 150 750 20 5 65 1200 1

березень 5 50 35 200 10 10 200 40 150 150 700 15 5 65 1200 1 35 150 150 650 15 5 65 1200 1

квітень 2 40 35 150 5 5 100 40 150 150 700 15 5 65 1200 1 35 150 150 650 15 5 65 1200 1

травень 45 150 150 600 15 10 70 1200 1 35 150 150 550 15 10 70 1200 1

червень 45 150 150 600 15 10 70 1200 1 35 150 150 550 15 10 70 1200 1
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Всього 50 380 320 2300 105 90 1600 500 1800 1700 8000 200 80 800 14400 12 400 1800 1700 7400 200 80 800 14400 12

стоки

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних одиницях на 2022 рік по бюджетним установам Корюківської міської ради

Теплопостачання, Гкал холодна вода 
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березень 5000 10000 6200 30000 1100 2500 5000 35000 1000 35000 1300 200 45 350 15

квітень 5000 10000 6200 25000 800 1000 3000 35000 800 35000 800 20 100 10

травень 4500 10000 6700 23000 600 500 2000 35000 500 35000 250 200

червень 4500 10000 6800 22000 400 500 2000 30000 200 30000 15

липень 5000 10000 7000 20000 400 250 2000 30000 200 30000 15

серпень 5000 10000 6900 20000 400 250 2000 30000 200 30000 15

вересень 5000 10000 6800 30000 500 500 2000 30000 200 30000 120 200

жовтень 4500 10000 6200 35000 800 1000 3000 35000 500 35000 350 20 100 15

листопад 5000 10000 6200 35000 900 2000 3500 35000 900 35000 1635 30 450 25
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електроенергія, кВт

газопостачання 

м.куб

тверде паливо
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Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних одиницях на 2022 рік по бюджетним установам Корюківської міської ради



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 4 

 

Про виявлення та взяття  

на облік безхазяйного  

нерухомого майна 
 

Розглянувши протокол № 1 засідання комісії з виявлення, обстеження та 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, акт обстеження нерухомого 

майна від 20.09.2021 року, відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт обстеження нерухомого майна, складений постійно 

діючою комісією з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади від 20.09.2021 року (додається). 

 

2. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, що розташоване за адресою: 

вул. Вокзальна, 29, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівської області, 

розмістити відповідне оголошення в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті Корюківської міської ради. 

 

3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради, після спливу 

одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, звернутися 

до суду щодо передачі його у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань власності, бюджету, соціально–економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської ради, та з питань житлово-комунального господарства, 



регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природнього середовища.    

 

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 
 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року              

№ 432 (зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 16.12.2021 року № 571 та від 24.12.2021 року № 587, протокол 

про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-11-24-000027-1 від 

12.12.2021 року, сформований оператором електронного майданчику ТОВ 

«ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА», договір купівлі-продажу від 29.12.2021 року та 

отриману 30.12.2021 року оплату в повному обсязі за об’єкт приватизації, 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової 

будівлі (громадського будинку), що розташований за адресою: Чернігівська 

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

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                           Ратан АХМЕДОВ 

  

 

     



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 6 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Фінансового відділу Корюківської міської ради 

від 10.01.2022 року № 4/03-15, КНП «Корюківський центр сімейної медицини», 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 січня 2022 року штатний розпис Фінансового відділу 

Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 05.08.2021 року № 331 «Про 

затвердження штатних розписів». 

 

2. Затвердити з 01 квітня 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

2.1. Вважати таки, що втратило чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 26.10.2021 року № 468 «Про 

затвердження штатних розписів». 

2.2. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради Лещенко С.В. попередити відповідних 

працівників про скорочення посад та про істотну зміну умов праці. 

 

 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка                            № 7 

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на І півріччя 2022 року 
 

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

Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на І півріччя 2022 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 13.01.2022 року № 7 

 
План роботи 

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на І півріччя 2022 року 

 

Період 

виконання 

Питання Відповідальні за підготовку 

Січень Робота зі зверненнями громадян Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

Лютий Звіт про підсумки виконання 

міського бюджету у 2021 році. 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук О.І. 

Березень Про підсумки роботи комунальних 

підприємств 

Корюківської міської ради у 2021 

році. 

Керівники комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 

 

Квітень Благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської ради 

Заступники міського голови Савченко 

О.М., Биков О.М.. 

Квітень Підготовка комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період 2022-

2023 років. 

Керівники комунальних підприємств та 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради 

 

Квітень Звіт про роботу закладів культури 

Корюківської міської ради 

Начальник сектору культури та 

культурно-масової роботи Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Кун А.І. 

Травень Звіт про підсумки виконання 

міського бюджету за І квартал 

2022 року. 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О. І. 

Травень Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей в пришкільних 

таборах відпочинку. 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради Наумчик І.В. 

Травень Про план роботи виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2022 року 

Посадові особи міської ради 



Протягом 

півріччя 

Зміни до міського бюджету на 

2022 рік (у разі необхідності) 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О. І. 

Протягом 

півріччя 

Надання разової матеріальної 

допомоги 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Надання допомоги на поховання Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Впорядкування адресного 

господарства/присвоєння адрес 

об’єктам будівництва 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження будівельних 

паспортів забудови земельної 

ділянки 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта 

будівництва 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А 

Протягом 

півріччя 

Підготовка проєктів розпоряджень 

міського голови 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

Протягом 

півріччя 

Розгляд заяв (клопотань), 

пропозицій (зауважень), скарг 

громадян 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Контроль за виконанням 

документів (законів України, 

інших, нормативно-правових актів, 

рішень міської ради) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Організаційна робота (проведення 

засідань постійно діючих при 

виконкомі комісій, підготовка до 

засідань сесій та виконавчого 

комітету міської ради, підготовка 

та проведення зустрічей 

керівництва міської ради з 

представниками громадськості та 

офіційними делегаціями) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Робота з працівниками міської 

ради, депутатами, членами 

виконкому (підвищення 

кваліфікації, участь в тематичних 

семінарах, навчаннях, тощо) 

Посадові особи міської ради 

Протягом Проведення при міській раді та, у Посадові особи міської ради 



півріччя разі запрошення, приймання участі 

у семінарах, нарадах, зустрічах, 

заходах з нагоди державних свят, 

днів пам’яті, інших визначних дат 

тощо, в інших органах державної 

влади, місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, 

організаціях 

Протягом 

півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Участь в судових засіданнях Працівники юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Підготовка лотів до продажу прав 

на них на земельних торгах 

(аукціонах) 

Працівники відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Виконання програм Корюківської 

міської ради 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Управління комунальним майном 

(надання в оренду, відчуження 

тощо) 

Працівники відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Надання дозволів на проведення 

робіт, що можуть вплинути на 

об’єкти благоустрою, вирішення 

інших питань, пов’язаних з 

благоустроєм території 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Биков О.М. 

Протягом 

півріччя 

Квартирний облік Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Видача ордерів на службове житло Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 
Встановлення опіки/піклування, 

вирішення інших питань 

пов’язаних із захистом прав 

дитини 

Начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради Одерій О.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження структур та штатних 

розписів 

Заступники міського голови Савченко 

О.М., Биков О.М.. 

Протягом 

півріччя 

Привітання жителів громади з 

нагоди ювілеїв та професійних 

свят 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 



Протягом 

півріччя 

Встановлення тарифів, 

затвердження вартості послуг що 

надаються на території 

Корюківської міської 

територіальної громади та/або 

комунальними підприємствами 

Корюківської міської ради 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Виконання інших повноважень, 

передбачених Законом України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Посадові особи міської ради 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка                            № 8 

 

Про припинення опіки  

над малолітніми дітьми,  

позбавленими батьківського піклування, 

та звільнення опікуна від виконання обов’язків 
 

Розглянувши заяву ХХХХ від 10.01.2022 року, відповідно до законів 

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

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Цивільного та Сімейного кодексів України, постанови Кабінету 

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

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою соціального 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Припинити опіку над малолітніми дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

 

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

Корюківка Чернігівської області від обов’язку опікуна малолітніх дітей, 

позбавлених батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та 

ХХХХ, ХХХХ року народження. 

 

3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради продовжити роботу з 

реалізації права дітей, позбавлених батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ 

року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, на сімейне виховання. 

 

4. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.) припинити виплати державної 



соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 9     

 

Про влаштування дітей до прийомної сім’ї  
 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до Положення про 

дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю», 

розглянувши заяви прийомних батьків ХХХХ та ХХХХ, враховуючи рішення 

Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради від 11.01.2022 року, висновку Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради від 10.01.2022 року № 01-10/05, рекомендації Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 10.01.2022 року № 

01-17/02, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Влаштувати з 13 січня 2022 року до прийомної сім’ї ХХХХ, ХХХХ року 

народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, які проживають в с. Савинки 

Корюківського району Чернігівської області, вул. ХХХХ, на виховання та 

спільне проживання дітей,  позбавлених батьківського піклування, ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження. 

Малолітні діти ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року 

народження, перебувають на первинному обліку у Службі у справах дітей 

Корюківської міської ради як діти, позбавлені батьківського піклування: мати 

дітей, ХХХХ, померла 02.04.2015 року, батько дітей, ХХХХ, рішенням 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 28.09.2016 року по 

справі № 736/873/16-ц, номер провадження 2/736/290/16, позбавлений 

батьківських прав. 



Розпорядженням Корюківської районної державної адміністрації 

Чернігівської області від 18.10.2016 року № 462 малолітнім дітям ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, встановлено 

статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

та ХХХХ, ХХХХ року народження, не мають.  

 

2. Відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 565, покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток прийомних дітей на прийомних батьків, які згідно статті 

256-2 Сімейного кодексу України несуть обов’язки по вихованню та розвитку 

дітей, є їх законними представниками і діють без спеціальних на те 

повноважень як опікун або піклувальник. 

 

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

3.1. Забезпечити оформлення та ведення особових справ дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що перебувають у прийомній сім’ї, 

ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження, згідно з 

чинним законодавством. 

3.2. Укласти договір між прийомними батьками та Корюківською міською 

радою про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї (далі – Договір). 

3.3. Здійснювати контроль за виконанням Договору, а також за умовами 

проживання та виховання прийомних дітей. 

3.4. Щорічно до 05 січня готувати звіт про стан утримання і розвиток дітей 

у прийомній сім’ї та надавати його прийомним батькам для ознайомлення. 

 

4. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради  

(Єрмоленко Т.О.): 

4.1. Закріпити за вищевказаною прийомною сім’єю соціального 

працівника. 

4.2. Забезпечити соціальний супровід прийомної сім’ї, який передбачає 

надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування прийомної сім’ї. 

4.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

05 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

5.1. Забезпечити право на здобуття загальної середньої освіти прийомними 

дітьми, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 



5.2. Забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей у оздоровчих 

закладах. 

5.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                   

05 грудня щорічний звіт про рівень розвитку та знань прийомних дітей,  

наявність одягу та навчального приладдя, систематичне відвідування занять та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні 

дитини, тощо. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської  ради (Лещенко С.В.) : 

6.1. Закріпити за прийомними дітьми дільничного лікаря. 

6.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного 

огляду, здійснювати диспансерний нагляд за ними. 

6.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                  

05 грудня щорічний звіт про стан здоров’я дітей, дотримання прийомними 

батьками рекомендацій лікаря. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.): 

7.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

на дітей, грошового забезпечення прийомних батьків у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті на утримання прийомних сімей. 

7.2. Здійснювати зазначені виплати на дітей, грошового забезпечення 

прийомних батьків щомісяця до 20 числа. 

7.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення державної допомоги прийомним дітям, грошового 

забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», про причини не призначення, 

невиплати чи припинення їх виплати до 03 числа місяця, наступного за звітним. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних 

батьків та дітей. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка                       № 10 

 

Про встановлення статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування  
 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.п. 21-25 постанови Кабінету 

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

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

Корюківського районного суду Чернігівської області від 29.11.2021 року по 

справі № 736/1360/21, номер провадження 2/736/453/21 про позбавлення 

батьківських прав ХХХХ та ХХХХ, з метою соціального захисту дітей, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

зв’язку з позбавленням батьківських прав їх батьків ХХХХ та ХХХХ: 

1.1. Малолітньому ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.2. Малолітньому ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.3. Малолітній ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.4. Неповнолітній ХХХХ, ХХХХ року народження. 

 

2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради продовжити роботу з 

реалізації права дітей, зазначених у пункті 1 даного рішення, на сімейне 

виховання. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022  року м. Корюківка                            № 11 

 

Про встановлення опіки-піклування  

над дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

та призначення опікуна-піклувальника 

 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та Сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року            

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

13.01.2022 року № 10 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених 

батьківського піклування», висновку Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради від 11.01.2022 року № 01-10/06, з метою соціального захисту дітей, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку-піклування над дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, а саме: 

1.1. Малолітньою ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.2. Малолітнім ХХХХ, ХХХХ року народження; 

1.3. Неповнолітньою ХХХХ, ХХХХ року народження. 

1.4. Малолітні ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ року 

народження, та неповнолітня ХХХХ, ХХХХ року народження, перебувають на 

первинному обліку у Службі у справах дітей Корюківської міської ради 

Чернігівської області як діти, позбавлені батьківського піклування. Батьки дітей 

ХХХХ та ХХХХ рішенням Корюківського районного суду Чернігівської 

області від 29.11.2021 року по справі №736/1360/21, номер провадження 

2/736/443/21, позбавлені батьківських прав.  

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 13.01.2022 

року № 10 «Про встановлення статусу дітей, позбавлених батьківського 



піклування» даним дітям встановлено статус дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Мають малолітнього брата ХХХХ, ХХХХ року народження, який 

перебуває в Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

служби у справах дітей облдержадміністрації. Майна та житла не мають.  

 

2. Призначити опікуном-піклувальником дітей, зазначених у пункті 1 

даного рішення, ХХХХ, ХХХХ року народження, жительку м. Корюківка 

Чернігівської області, вул. ХХХХ. 

 

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

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

пов’язаної із захистом прав дитини» опікун-піклувальник дитини є її законним 

представником, несе відповідальність за її життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток, щорічно звітує перед органом опіки та піклування про 

виконання своїх обов’язків. 

 

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

забезпечити оформлення та ведення особових справ дітей, позбавлених 

батьківського піклування, зазначених у пункті 1 даного рішення, згідно з 

чинним законодавством. 

 

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

(Наумчик І.В.): забезпечити   

5.1. Право на здобуття дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

зазначених у пункті 1 даного рішення, загальної середньої освіти, у разі 

потреби – забезпечити індивідуальне навчання та до 05 грудня щорічно 

надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради інформацію про 

ефективність встановлення опіки-піклування над дітьми. 

5.2. Пільгове оздоровлення дітей, позбавлених батьківського піклування, 

зазначених у пункті 1 даного рішення, які перебувають під опікою-

піклуванням. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

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

рік медичного огляду дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

зазначених у пункті 1 даного рішення, здійснювати диспансерний нагляд за 

ними та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах дітей Корюківської 

міської ради інформацію про ефективність встановлення опіки-піклування над 

дітьми. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

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

передбачених бюджетом, призначити і проводити виплати державної 



соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, 

зазначених у пункті 1 даного рішення, які перебувають під опікою-

піклуванням. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна-

піклувальника та дітей, які перебувають під опікою-піклуванням. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022  року м. Корюківка                            № 12 

 

Про встановлення статусу дитини-сироти 

 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.п. 21-23 постанови Кабінету 

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

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», свідоцтв про смерть ХХХХ, 

яка померла 10.07.2020 року, та ХХХХ, який помер 01.01.2022 року, з метою 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини-сироти ХХХХ, ХХХХ року народження, у 

зв’язку зі смертю її батьків ХХХХ та ХХХХ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 13 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення Лашка В.І. та додані до нього документи, у зв’язку 

з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкта нерухомого майна його 

фактичному розташуванню та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, відповідно до Порядку присвоєння, зміни та коригування 

адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської 

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

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

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року                 

№ 690, ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Перелюб, вулиця 

Крайова, будинок 7), власником якого на підставі договору купівлі-продажу від 

28.08.1992 року є Лашко Віктор Іванович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Перелюб, вулиця 

Крайова, будинок 9. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєної адреси об’єкта 

нерухомого майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 січня 2022 року м. Корюківка № 14 

 

Про іншу субвенцію 

з селищного бюджету 
 

Згідно рішення чотирнадцятої чергової сесії Холминської селищної ради 

восьмого скликання від 24.12.2021 року № 1-4/VIII «Про селищний бюджет на 

2022 рік» міському бюджету виділена інша субвенція у сумі 34 8940,00 грн. (ККД 

41053900). У зв’язку з цим, враховуючи договір № 1 від 24.12.2021 року між 

Холминською селищною та Корюківською міською радами, керуючись ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Холминської селищної 

територіальної громади в сумі 42825,00 грн на утримання комунальної установи 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – комунальна установа «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради. 

 

2. Спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Холминської селищної 

територіальної громади в сумі 306115,00грн. на утримання Холминської філії 

школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

3. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) внести 

зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін 

до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

 



4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 

 


