
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 18.02.2022р. № 21 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 22.02.2022 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про зміну назви об’єктафінансування. 

3. Про заходи щодо збалансування міського бюджету у 2022 році в процесі його 

виконання. 

4. Про внесення змін та доповнень до програми. 

5. Про Програму відшкодування витрат комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку води на 

2022-2023 роки. 

6. Про затвердження розрахунків обсягів відшкодування різниці між вартістю 

економічно – обґрунтованого тарифу та вартістю фактично застосованого розміру 

пред’явленого до сплати споживачам. 

7. Про погодження змін до інвестиційної програми Акціонерному товариству 

«Облтеплокомуненерго». 

8. Про оренду майна міської комунальної власності. 

9. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку. 

10.  Про затвердження штатних розписів. 

11.  Про визначення місць виїзної торгівлі. 

12.  Про впорядкування адресного господарства. 

13.  Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва. 

14.  Про надання разової матеріальної допомоги. 

15.  Про надання допомоги на поховання. 

16.  Про продаж лісоматеріалів. 

17.  Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

18.  Про використання службового автомобіля Центром надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради. 

19.  Про привітання з нагоди ювілею. 

20.  Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з нагоди 

Міжнародного жіночого дня. 

21.  Про квартирний облік. 

22.  Прознесення зелених насаджень. 

23.  Про затвердження калькуляції вартості лісоматеріалу та дров’яної деревини. 

24.  Про надання статусу службового житла. 

25.  Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. 

26.  Про утворення комісій. 

27.  Про направлення дитини до КНП «Прилуцького обласного будинку дитини «Надія». 

28.  Про негайне відібрання дітей від батька без позбавлення його батьківських прав. 

29.  Про негайне відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року       м. Корюківка № 51 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення десятоїсесії 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. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

зменшити призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 49900,00грн; 

- по КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 31200,00грн; 

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 36400,00грн. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» в сумі 560000,00грн. 

 

3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 



- по КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 31200,00грн. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 49900,00грн; 

- по КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» в сумі 596400,00грн. 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішеннядесятої 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)». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                               Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року       м. Корюківка № 52 

 

Про зміну назви об’єкта 

фінансування 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення десятоїсесії 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. Змінити назву об’єкту фінансування, а саме з «Реконструкція існуючої 

системи забезпечення медичним киснем із встановленням та підключенням 

обладнання кисневого генератора Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської радиза 

адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101» на 

«Реконструкція системи забезпечення медичним киснем хірургічного 

відділення 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». 

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішеннядесятої 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)». 

 

 



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 

 

22 лютого 2022 року       м. Корюківка № 53 

 

Про заходи щодо збалансування 

бюджету Корюківської міської  

територіальної громади у 2022 році 

в процесі його виконання 
 

З метою підвищення рівня фінансової спроможності бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, керуючись положення ст. 78 

Бюджетного кодексу України, на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам», враховуючи розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.02.2022року № 65«Про 

заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2022 році в процесі їх 

виконання», та керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до 

нього, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово – бюджетної дисципліни у 2022 році (далі План), що додається. 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених Планом. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                     Ратан АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

 Корюківської міської ради  

від 22.02.2022р № 53 

 

 

План заходів  

щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до них,  

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни  

у 2022 році 
 

№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

1.  Забезпечити результативність роботи з координації дій виконкому міської ради,  

старостинських округів, спрямованих на забезпечення надходжень доходів до міського 

бюджету у запланованих обсягах  

Виконавчий комітет міської ради 

 

Упродовж 

року 

2.  Проведення роз’яснювальної та організаційної роботи з учасниками бюджетного 

процесу з питань впровадження змін до бюджетного та податкового законодавства, 

запровадження змін до них.  

Виконавчий комітет міської ради 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

3.  Проведення моніторингу стану податкового боргу в розрізі основних видів надходжень 

до бюджету. Вжиття заходів щодо зменшення  його обсягів. 

 

Виконавчий комітет міської ради 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

4.  Посилити  контроль за сплатою нарахованих податків і платежів, покращення 

платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та зменшення податкового боргу за 

платежами до місцевих бюджетів.  Виявлення суб’єктів господарювання, які 

мінімізують податкові зобов’язання та ухиляються від сплати податків. 

Виконавчий комітет міської ради 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

5.  Посилити роботу стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм 

власності законодавства про працю, перерахування до міського бюджету податку на 

доходи фізичних осіб, зокрема належного оформлення трудових відносин із 

найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних  гарантій в 

оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної 

плати.   

 

 

Виконавчий комітет міської ради 
Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

6.  Перегляд рішень міської ради  в частині доцільності надання пільг зі сплати податків і 

зборів до міського бюджету з урахуванням наявності достатніх економічних 

обґрунтувань та цільового спрямування коштів, що залишилися в розпорядженні 

підприємств. 

Виконавчий комітет міської ради 

До 15 липня 

7.  Вжиття заходів із забезпечення протидії незаконному обігу (продажу) підакцизних 

товарів 

Виконавчий комітет міської ради 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

8.  Активізувати роботу по збільшенню надходжень плати за землю, забезпечивши 

безумовне дотримання земельного законодавства, зокрема в частині встановлення 

порядку набуття і реалізації права на землю, дотримання строків своєчасного 

повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок, передачі земель у власність 

(користування, оренда, викуп тощо), оформлення правовстановлюючих документів. 

Виконавчий комітет міської ради 

Упродовж 

року 

9.  Продовжити проведення аналізу договорів оренди земельних ділянок, що належать до 

комунальної, нормативно-грошової оцінки, забезпечення встановлення розміру 

орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства, інвентаризації земельних 

ділянок, забезпечивши внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного 

земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному реєстрі речових прав. 

Виконавчий комітет міської ради   

 
Упродовж 

року 

10.  Вжити заходи щодо укладання договорів оренди водних об’єктів, додаткових угод до 

договорів оренди водних об’єктів у частині зміни орендодавця та перерахунку 

орендної плати згідно з Методикою визначення розміру плати за надані в оренду водні 

об’єкти, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 28.05.2013 №236, забезпечення своєчасності (відповідно до строків, зазначених у 

договорах оренди) та в повному обсязі надходження плати за надані в оренду водні 

об’єкти та недопущення виникнення заборгованості, забезпечення своєчасної 

перевірки щодо відповідності сплачених коштів до міського бюджету 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів (у порядку рекомендації) Упродовж 

року 

11.  Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості з метою виявлення платників податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню 

відповідно до вимог Податкового кодексу України 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

12.  Забезпечити взаємодію з органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних 

засобів, для визначення об’єктів оподаткування 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 



 3 

№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

13.  Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості з метою виявлення платників податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню 

відповідно до Податкового кодексу України 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року  

14.  Забезпечення раціонального та ефективного управління майном міської комунальної 

власності. Активізувати роботу щодо збільшення надходжень до бюджету від передачі 

в оренду майна, яке не використовується за цільовим призначенням. Вживати 

невідкладних заходів для ліквідації заборгованості за надані в оренду об’єкти 

комунальної власності.   

 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Упродовж 

року 

15.  Надання повноважень посадовим особам  комунальних підприємств та працівникам  

поліції щодо складання адміністративних протоколів за порушення правил 

благоустрою населених пунктів громади  згідно чинного законодавства. Контроль за 

надходженням  до міського бюджету адміністративних штрафів від боржників. 

 

Виконавчий комітет міської ради, міські 

комунальні підприємства, Корюківське 

ВП ГУНП в Чернігівській області 
Упродовж 

року  

16.  Забезпечити цільове, ефективне та в повному обсязі використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку та коштів співфінансування зазначених інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, а також субвенцій з державного бюджету (у 

разі їх виділення). 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
Упродовж 

року 

17.  Забезпечити ефективне та цільове використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та їх 

залишку, який утворився станом на 01.01.2022 року 

Виконавчий комітет міської ради 

 Упродовж 

року 

18.  Дотримуючись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, в 

першочерговому порядку максимальне забезпечення асигнуваннями потреби в коштах 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату 

енергоносіїв, спожитих бюджетними установами. 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

19.  Забезпечення раціонального розподілу фінансового ресурсу в частині фінансування 

освітніх закладів та установ культури, що належать до міської комунальної власності. 

Виконавчий комітет міської ради Упродовж 

року 

20.  Забезпечення під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі 

оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-

якої простроченої заборгованості з таких виплат. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету Упродовж 

року 

21.  Забезпечення виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо 

необхідності утримання чисельність працівників та здійснення фактичних видатків на 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 

установ у кошторисах. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у 

межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої 

чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) установ та 

зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних 

потреб. 

22.  Продовження роботи з оптимізації мережі бюджетних установ, насамперед 

загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (за рахунок 

об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), 

підвищення наповнюваності класів, груп та забезпечити упорядкування штатної 

чисельності працівників. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (за 

погодженням з виконавчим комітетом 

міської ради) 

Упродовж 

року 

23.  Здійснення виплат стимулюючого характеру при наявності бюджетних призначень на 

оплату праці працівників бюджетної сфери. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

24.  Забезпечення роз’яснювальної роботи та постійного контролю за дотриманням суворої 

фінансово-бюджетної і платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів, 

першочергового фінансування захищених статей видатків, не допускаючи 

заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджетів, запобігати 

порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна. 

 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету Постійно 

25.  Встановити на 2022 рік розпорядникам коштів місцевих бюджетів ліміти споживання 

енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої 

економії коштів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2022 року 

26.  Керівникам бюджетних установ забезпечити укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються, у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання.  

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2022 року 

27.  Інформувати Департамент фінансів обласної державної адміністрації про стан 

виконання Плану заходів, за формами, що будуть доведені Департаментом фінансів. 

Фінансовий відділ Корюківської міської 

ради 

Щоквартально 

до 6 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

 

 

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 

 

22 лютого 2022 року         м. Корюківка № 54 

 

Про внесення змін та  

доповнень до програм 
 

Заслухавши інформацію начальника бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І., 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., начальника 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. прийняти до відома.  

 

2. Погодити внесення змін та доповнень до 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/VІІІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 7Паспорту Програми в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

грн., у тому числі:  

4 707 000,00 

 жовтень – грудень 2021 року 2 018 819,64  

 січень – квітень 2022 року 2 688 180,36   

 

2.2. В розділі 5 «Фінансування Програми» абзац 3 викласти в наступній 

редакції:   

«Фінансування відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею 

між розмірами економічного обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги 



з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка за 

опалювальний період, а саме жовтень-грудень 2021 року, січень-квітень 2022 

року буде здійснено в 2022 році, в межах фінансових можливостей бюджету 

Корюківської міської територіальної громади».   

 

3. Внести зміни та доповнення до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року (зі змінами, рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року №1-

10/VІІІ), а саме: 

3.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

програми тис.грн. 

 

23900,00 

 
2021 рік 

 
2022 рік 

 
2023 рік 

 
2024 рік 

 
2025 рік 

Всього, у тому числі: 500,00 2600,00 7600,00 7550,00 5650,00 

 кошти державного бюджету  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00 

 кошти обласного бюджету   500,00 500,00 500,00 

 кошти міського бюджету 500,00 800,00 1300,00 1250,00 1150,0 

 інші кошти       

 

3.2. В розділі 5 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання» в абзаці 3 цифри 

«23200,00тис.грн» замінити цифрами «23900,00 тис.грн». 

3.3. Додаток до Програми «Напрями діяльності, заходи та очікувані 

результати Програми охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2025 роки» викласти в новій редакції, що 

додається. 

 

4. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки  та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням  тридцять першої сесії 

Корюківської міської  ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року №5-

31/VIІ, а саме: 

4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

2020 рік – 14130000,00 грн. 

2021 рік – 14810000,00 грн. 



міського бюджету, усього: 2022 рік – 18150000,00 грн. 

 

4.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, 

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 1 080 000,00 850 000,00 

2. КП 

«Корюківкаводоканал» 

4 600 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00 

4. КП «Убідьське» 1 730 000,00 3 230 000,00 3500 000,00 

 Разом 14 130 000,00 14 810 000,00 18 18 150 000,00 

 

5. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

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 виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 22.02.2022 року № 54 

 

« Додаток  
до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської 

міської ради на 2021-2025 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Підтримання та 

поліпшення 

санітарного та 

технічного стану 

водойм  (розчищення 

русел, прибирання 

водного дзеркала, 

виорювання 

прибережних смуг, 

очищення від 

деревної порослі, 

тощо)  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 

Всього 1000,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 Поліпшення 

санітарно-

екологічного 

стану водойм 
у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

1000,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

інші джерела 0,00      

2. Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по 

вул.Бульварній, 

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Всього 6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 Підвищення 

ефективності 

роботи 

каналізаційних 

мереж, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

у т.ч. кошти:       

держбюджету 5400,00  1800,00 1800,00 1800,00  

обласного 

бюджету 

0,00      



 міського 

бюджету  

600,00  200,00 200,00 200,00  ситуацій та 

забрудненню 

довкілля 

стічними 

водами 

інші джерела 0,00      

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Будівництво 

каналізаційних 

очисних споруд  

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Всього 15000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 Забезпечення 

очистки стічних 

вод до санітарних 

норм, запобігання 

забрудненню 

довкілля стічними 

водами  

у т.ч. кошти:       

держбюджету 12000,00   4000,00 4000,00 4000,00 

обласного 

бюджету 
1500,00   500,00 500,00 500,00 

міського 

бюджету  
1500,00   500,00 500,00 500,00 

інші джерела 0,00      

4. Біомеліоративні 

заходи з 

використанням 

рослиноїдної риби 

– білого амура 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

1000,00 100,00 200,00 200,00 200,00 300,00 Зменшення 

чисельність 

зелених та синьо -
 зелених 

водоростей, 

покращення якості 

води, відновлення 

балансу 

екосистеми 

5. Реконструкція 

каналізаційно 

насосної станції  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 

Всього 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Підвищення 

ефективності роботи 

каналізаційних 

мереж, запобігання 

виникненню 

аварійних ситуацій 

та забрудненню 

довкілля стічними 

водами 

у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету 

300,00 300,00     

інші джерела 0,00      

6. Моніторинг 

атмосферного 

повітря 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

2021-2025 

роки 

  Наявність 

інформації про 

рівень та динаміку 

забруднення 

атмосферного 



суб’єкти 

господарювання 

повітря 

забруднювальним

и речовинам 

 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Дослідження 

поверхневих водойм 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Наявність 

інформації про 

стан поверхневих 

водойм 

8. Розроблення 

(коригування) 

паспортів водних 

об’єктів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Забезпечення 

виконання вимог 

Водного кодексу 

Україну, сталого 

використання усіх 

ресурсів, 

пов`язаних з 

існуванням 

водойм 

9. Тампонаж недіючих 

артезіанських 

свердловин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

ґрунтів та 

підземних 

водоносних 

горизонтів 

шляхом 

тампонажу 

недіючих 

безхазяйних 

артезіанських 

свердловин 

 

 

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

водойм, а також 

заходи для боротьби 

зі шкідливою дією 

води 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Усунення загрози 

руйнування берегів 

та втрати земель, 

покращення 

технічного стану 

річок, забезпечення 

штатного режиму 

роботи 

гідротехнічних 

споруд 

11. Будівництво систем 

водовідведення 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Недопущення 

забруднення довкілля, 

в тому числі водних 

об'єктів 

12. Заходи з розвитку 

природно-

заповідного фонду 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Збереження природної 

різноманітності 

ландшафтів, 

генофонду тваринного 

і рослинного світу, 

підтримання 

екологічного балансу 

та забезпечення 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища  

 

 

 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

Джерела 

фінансува

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 



я заходу  ння Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Забезпечення    

екологічно    

безпечного   

збирання,  

перевезення,   

зберігання,   

оброблення,   

утилізації,  

видалення,  

знешкодження   і  

захоронення  

відходів  та  

небезпечних  

хімічних  

речовин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Всього 200,0  50,0 50,0 50,0 50,0 Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 

природного середовища, 

недопущення 

потрапляння отруйних і 

шкідливих речовин у 

підземні водоносні 

горизонти 

у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 

бюджету 

      

міського 

бюджету 

200,0  50,0 50,0 50,0 50,0 

інші джерела       

14. Придбання 

контейнерів та 

впровадження 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавство

м 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню довкілля 

побутовими відходами 

15. Придбання та 

впровадження 

установок, 

обладнання та 

машин для збору, 

транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавство

м 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 

природного середовища, 

недопущення 

потрапляння отруйних і 

шкідливих речовин у 

підземні водоносні 

горизонти 

№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу  

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16. Озеленення території Корюківська 2021-2025 Всього 400,0  100,00 100,0 100,0 100,0 Озеленення території 



Корюківської 

територіальної 

громади  

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

роки у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 

бюджету 

      

міського 

бюджету 

400,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

інші джерела       

 Разом за заходами 

Програми: 

  Всього, у тому 

числі: 

23900,00 500,00 2600,00 7600,0 7550,00 5650,00  

    державний 

бюджет 

17400,00  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00  

    обласний 

бюджет 

1500,00   500,00 500,00 500,00  

    міський 

бюджет 

5000,00 500,00 800,00 1300,00 1250,00 1150,00  

    інші джерела 0,00       

                     

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

» 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року       м. Корюківка № 55 

 

Про Програму відшкодування витрат Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення  

водопровідних вводів багатоквартирних житлових 

будинків Корюківської міської ради вузлами  

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 
 

Заслухавши інформаціюзаступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М.,керуючись ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. прийняти до відома.  

1.1. Погодити проєкт Програми відшкодування витрат Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

 



        Додаток до 

        рішення виконавчого комітету 

        Корюківської міської ради 

        від 22.02.2022 року № 55  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води 

 на 2022-2023 роки 

(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 

  



Розділ 1. Паспорт Програми 

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 

 

1. Ініціатор та розробник Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

2. Законодавчі підстави розроблення 

Програми  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про 

питну воду та питне 

водопостачання»,  

«Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» 

 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Корюківська міська рада, 

Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

 

4. Учасники Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал», 

Корюківська міська рада 

 

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 роки 

6 Джерела фінансування Програми Бюджет Корюківської міської 

територіальної громади, інші 

джерела фінансування не заборонені  

діючим законодавством України 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідний для реалізації 

Програми 

2218,798  тис. грн 

 



Розділ 2. Загальні положення 

 

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, 

економія природних ресурсів, в тому числі і води, стала нагальною проблемою, 

яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи обліку її 

споживання. 

Нераціональне використання води в житловому фонді Корюківської 

міської територіальної громади та зростання вартості енергоносіїв на їхнє 

виробництво зумовлюють необхідність вжиття відповідних заходів економії, 

пріоритетним серед яких є впровадження системи обліку витрачання і 

регулювання споживання води в житловому фонді. 

У рамках Державної енергозберігаючої політики 22.06.2017 року прийнято 

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» 

(далі – Закон). Законом передбачено обов’язкове оснащення вузлами 

комерційного обліку холодної води будівель, обладнаних окремими 

водопровідними вводами, що на день набрання чинності цим Законом були 

приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами 

обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом 

вийшли з ладу, у термін до 01.08.2022 року.  

Реалізація Закону є важливою передумовою для забезпечення в державі 

обов’язкового обліку води й ефективним інструментом для контролю за 

якісним запровадженням заходів з енергозбереження та енергомодернізації в 

багатоквартирних будинках. 

Завдяки забезпеченню обліку холодної води, споживачами 

сплачуватимуться кошти за фактично спожиті послуги, тобто лише за те, що 

ними було використано. Це дозволить не тільки об’єктивно здійснити 

розрахунок послуг, які спожито, та правильно визначити за них оплату, а й 

розпочати ефективний процес досягнення економії, в умовах постійного 

зростання цін на енергоресурси в державі. 

Відповідно до Закону, обов’язок з організації встановлення вузлів 

комерційного обліку покладено на оператора зовнішніх інженерних мереж у 

м. Корюківка – Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (далі – КП «Корюківкаводоканал»). 

Для того, щоб здійснити встановлення вузлів обліку та необхідного 

інженерного обладнання, повинна бути розроблена технічна документація 

(проект) з дотриманням будівельних норм і правил. 

Відповідно до Закону, витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного 

обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються 

споживачами шляхом сплати інвестиційної складової тарифу за встановлення 

вузла комерційного обліку, яка сплачується виконавцеві відповідної послуги. 

Також споживачу надається право самостійно встановлювати вузол 

комерційного обліку з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Діючим тарифом на централізоване водопостачання не передбачено 

інвестиційну складову на встановлення приладів комерційного обліку. 

Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» передбачено, що органи місцевого самоврядування згідно із 

затвердженими відповідно до законодавства України програмами можуть 



приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення 

вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим 

законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку 

після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно 

багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного 

обліку, встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується. 

 

Розділ 3. Мета та завдання Програми 

 

Програма відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» на оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку 

води на 2022-2023 роки є складовою частиною державної енергозберігаючої 

політики та забезпечує виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання».  

Головна мета Програми – забезпечення своєчасного оснащення вузлами 

комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків м.Корюківка. 

Програма передбачає відшкодування витрат з оснащення вузлами 

комерційного обліку 72 багатоквартирних будинків (Додатки 3-4), які на 

момент прийняття Закону були підключені до комунальної мережі 

централізованого водопостачання та не були оснащені приладами комерційного 

обліку. 

Основними завдання Програми є: 

- зменшити споживання енергоресурсів надавачем послуг з 

водопостачання; 

- забезпечити 100% комерційний облік послуг з водопостачання; 

- забезпечити оплату фактично спожитих обсягів води мешканцями 

багатоквартирних будинків; 

- стимулювати ощадливе використання водних ресурсів споживачами; 

- зменшити розмір плати за надані споживачам послуги, за рахунок 

відміни оплати за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної 

складової на встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 4. Термін реалізації та заходи Програми 

 

Термін реалізації Програми – 2022 – 2023 роки. 

Напрями діяльності та заходи Програми передбачені у Додатку 1. 

Перелік заходів Програми: 

- оснащення багатоквартирних будинків  вузлами комерційного обліку; 

- підтвердження та відшкодування витрат на оснащення вузлами 

комерційного обліку води; 

- аналіз результатів Програми та висвітлення їх у ЗМІ та мережі Інтернет. 

 

  



Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади та інших джерел 

фінансування не заборонених діючим законодавством України (Додаток 2). 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

 

Розділ 6. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та дасть можливість 

забезпечити  оснащення будинків вузлами комерційного обліку, потрібними 

для визначення кількості та якості наданої комунальної послуги у будинку. 

Також реалізація Програми дасть можливість: 

- забезпечити раціональне використання водних та енергетичних 

ресурсів; 

- здійснювати оплату фактичних обсягів спожитих послуг; 

- підприємству-надавачу послуг здійснювати постійний контроль за 

споживанням водопостачання та водовідведення абонентами; 

- зменшити обов’язкові платежі споживачів за рахунок відсутності 

внесків за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної складової на 

встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 7. Контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії Програми, 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу. щодо стану її 

виконання. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, 

щодо стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 
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Додаток 1 

допроєктуПрограми відшкодування витрат 

комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних житлових 

будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку води  

на 2022-2023 роки 
 

№з/п 

Заходи Програми  
Термін 

викона

ння  
Виконавці Джерелафінансування 

Орієнтовніобсягифінансування 

(вартість), тис. грн., у тому числі 

по роках: 

 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків 

Корюківської міської ради 

вузлами комерційного 

обліку (підтвердження 

витрат на оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків вузлами 

комерційного обліку, 

відшкодування витрат) 

2022 -

2023рр

. 

КП 

«Корюківкаво

доканал» 

Бюджет Корюківської 

міської територіальної 

громади та інші 

джерела не заборонені 

законодавством 

2218,798 1139,944 1078.854 Оснащення вузлами комерційного 
обліку води багатоквартирних 

житлових будинків, скорочення 
необлікованих витрат води у 

внутрішньобудинкових системах 

питного водопостачання, 

зменшення обов’язкових платежів 

споживачами за рахунок 

відсутності внесків за 

встановлення вузлів комерційного 

обліку. 
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Додаток 2 

До проекту Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

з оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води  

на 2022-2023 роки 

 

Фінансове забезпечення Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з 

оснащення водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 
Обсяг коштів, який 

пропонується залучити на 

виконання Програми, 

тис.грн. 

 

2022рік 

 

2023рік Усьоговитрат на виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
1139,944 1078,854 2218,798 

кошти міського бюджету 1139,944 1078,854 2218,798 

кошти обласного бюджету - - - 

кошти державного бюджету - - - 

інші кошти не заборонені 

законодавством 
- - - 
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    Додаток 3 

До проекту Програми відшкодування 

витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних  

вводів багатоквартирних житлових 

будинків Корюківської міської ради  

вузлами  комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м.Корюківка) з можливістю оснащення комерційних вузлів обліку 

 в підвальному приміщенні 
 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення,  

тис.грн. 

Примітка  

1 вул. Бульварна, 14 31,942  

2 вул. Бульварна, 15А 31,942  

3 вул. Бульварна, 16 31,942  

4 вул. Бульварна, 26 31,942  

5 вул. Бульварна, 32 31,942  

6 вул. Бульварна, 34 31,942  

7 вул. Бульварна, 34А 31,942  

8 вул. Бульварна, 38 31,942  

9 пров. Бульварний, 2 31,942  

10 пров. Бульварний, 4 31,942  

11 пров. Бульварний, 5 31,942  

12 пров. Бульварний,6 31,942  

13 пров. Бульварний,8 31,942  

14 пров. Бульварний,9 31,942  

15 пров. Бульварний,10 31,942  

16 пров. Бульварний,13 31,942  

17 пров. Бульварний, 15А 31,942  

18 пров. Бульварний, 1А 31,942  



19 вул. Зарічна, 1 31,942  

20 вул. Зарічна,3 31,942  

21 вул. Шевченко, 42 31,942  

22 вул. Шевченко, 44 31,942  

23 вул. Шевченко, 48 31,942  

24 вул. Шевченко, 50 31,942  

25 вул. Шевченко, 52 31,942  

26 вул. Шевченко, 56 31,942  

27 вул. Шевченко,71 31,942  

28 вул. Шевченко,74 31,942  

29 вул. Шевченко,75 31,942  

30 вул. Шевченко,76 31,942  

31 вул. Шевченко,79 31,942  

32 вул. Франко,5 31,942  

33 вул. Франко,5А 31,942  

34 вул. Франко,5В 31,942  

35 вул. Вокзальна, 3 31,942  

36 вул. Предзаводська, 6 31,942  

37 вул. Чернігівська, 2 31,942  

38 вул. Чернігівська,4 31,942  

39 вул. Чернігівська, 6 31,942  

40 вул. Слов’янська, 2 31,942  

41 вул. Г.Костюк, 33А 31,942  

42 вул. Г.Костюк, 37 31,942  

43 вул. Г.Костюк, 39 31,942  

 Всього 1373,506  
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                                         Додаток 4 

До проєкту Програми відшкодування 

витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних  

вводів багатоквартирних житлових 

будинків Корюківської міської ради  

вузлами  комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м.Корюківка) з оснащенням  комерційних вузлів обліку 

 в водорозподільчому колодязі 

 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення, 

тис.грн. 

Примітка  

1 вул. Бульварна, 1 29,148  

2 вул. Бульварна, 2 29,148 
 

3 вул. Бульварна, 3 29,148  

4 вул. Бульварна, 4 29,148 
 

5 вул. Бульварна, 7 29,148  

6 вул. Бульварна, 8 29,148  

7 вул. Бульварна, 9 29,148  

8 вул. Бульварна, 10 29,148  

9 вул. Бульварна, 11 29,148  

10 вул. Бульварна, 12 29,148 
 

11 вул. Бульварна, 15 29,148  

12 вул. Бульварна,17 29,148 
 

13 вул. Бульварна, 19 29,148  

14 вул. Бульварна,20 29,148  

15 вул. Бульварна ,21 29,148  

16 вул. Бульварна, 22 29,148  

17 вул. Бульварна, 23 29,148 
 

18 вул. Бульварна, 24 29,148  

19 вул. Бульварна, 36 29,148 
 



20 пров. Бульварний, 7 29,148  

21 пров. Бульварний, 15 29,148 
 

22 вул. Бульварна, 20А 29,148  

23 пров.Бульварний,3 29,148  

24 вул. Шевченко, 79 29,148 
 

25 вул. Шевченко, 81 29,148 
 

26 вул. Слов’янська, 4 29,148  

27 вул. Слов’янська, 6 29,148  

29 вул. Г.Костюк, 35 29,148  

 Всього 845,292  
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року    м. Корюківка № 56 

 

Про затвердження розрахунків  

обсягів відшкодування різниці  

між вартістю економічно – 

обґрунтованого тарифу та вартістю  

фактично застосованого розміру  

пред’явленого до сплати споживачам  

 

Розглянувши протокол № 2 засідання Комісії з узгодження обсягів втрат, 

зумовленихрізницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих 

тарифів на послуги постачання теплової енергії для потреб населення 

Корюківської міської територіальної громади в опалювальному періоді 2021-

2022 років від 16.02.2022 року, розрахунки обсягу відшкодування різниці між 

вартістю економічно–обґрунтованого тарифу та вартістю фактично 

застосованого розміру пред’явленого до сплати споживачам в січні 2022 

року,відповідно до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 19.11.2021 року № 515 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії Акціонерному 

товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення, відповідно до ст. 20 

Закону України «Про теплопостачання», керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розрахунки обсягу відшкодування різниці між вартістю 

економічно–обґрунтованого тарифу та вартістю фактично застосованого 

розміру пред’явленого до сплати споживачам в січні 2022 року подані АТ 

«Облтеплокомуненерго» на загальну суму 948556,68 грн. 

 

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

забезпечити фінансування видатків в сумі, визначеній в п.1 даного рішення. 

 



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) здійснити перерахунок коштів у сумі 948556,68 грн на 

наступні реквізити: р/р UA783052990000026005036303111 у АТ КБ 

«Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 03357671, ІПН 033576725269, 

Свідоцтво платника ПДВ 200054283, отримувач Акціонерне товариство 

«Облтеплокомуненерго». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісіюміської 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 

 

22 лютого 2022 року            м. Корюківка № 57 

 

Про погодження змін доінвестиційної програми 

Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» 
 

Розглянувши клопотання АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНРГО», щодо 

погодження внесення змін до інвестиційної програми на 2021-2022 роки по місту 

Корюківка, відповідно до п. 3 Розділу V Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації, що затверджений наказом Міністерства розвитку громад 

та територій України від 19.08.2020 року № 121, керуючись ст.ст. 27, 30 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити зміни до Інвестиційної програми Акціонерного товариства 

«Облтеплокомуненерго» на 2021-2022 роки, що додається. 

 

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 

 

22 лютого 2022 року           м. Корюківка № 58     

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши лист КНП «Корюківська ЦРЛ» від 15.02.2022 року № 03-

05/133, лист КРГБФ «Здоров’я» від 20.01.2022 року № 3, лист АТ 

«Укртелеком» Чернігівська філія від 17.01.2022 року № 14-ВИХ-CG-74Е000-

2022, враховуючи рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25.01.2022 року № 8-12/VIII «Про передачу майна 

міської комунальної власності», відповідно до Закону України «Про оренду 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Договору оренди від 07.08.2013 року нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 

23,3 кв.м., на першому поверсі нежитлової будівлі - корпус КНП «Корюківська 

ЦРЛ», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, укладеного з Корюківським 

районним громадським благодійним фондом «Здоров’я», зменшивши 

орендовану площу з 23,3 кв.м. на 12,75 кв.м. 

 

2. Замінити сторону – балансоутримувача з Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради на Корюківську міську раду 

шляхом складення акту про заміну сторони у договорі оренди від 28.12.2021 

року № 10/2021 нерухомого майна, що належить до комунальної власності, а 

саме: нежитлова будівля загальною площею 420,1 кв.м. та сарай загальною 

площею 51,5 кв.м., що знаходяться за адресою: вул. Хмельницького Б., буд. 4, 

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, укладеного з 

Квартирно – експлуатаційним відділом м. Чернігів. 

2.1. Встановити за договором оренди, що орендар самостійно сплачує 

відповідним постачальникам витрати за отримані комунальні послуги. 



3. Достроково, за згодою сторін, розірвати договір оренди нерухомого 

майна від 01.01.2011 року № 203 – приміщення площею 24,0 кв.м. в нежитловій 

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

вул. Хмельницького Б., 56А, укладеного з Акціонерним товариством 

«Укртелеком». 

  

4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), ВОКМтаС (Наумчик 

І.В.), КНП «Корюківська ЦРЛ» (Коленченко Н.О.) забезпечити виконання 

даного рішення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року   м. Корюківка № 59 

 

Про затвердження дефектного акту та  

зведеного кошторисного розрахунку  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити дефектний акт та зведений кошторисний розрахунок 

наПоточний ремонт асфальтного покриття доріг комунальної власності по 

Корюківській ТГ; 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника; ГБН Г.1-218-

182:2011, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року           м. Корюківка № 60 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківський центр сімейної медицини» 

від 10.02.2022 року № 03-05/54, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 травня 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

1.2. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

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

працівників про істотну зміну умов праці. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року   м. Корюківка № 61 

 

Про визначення місцьвиїзної торгівлі 
 

Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., Потапенко З.К., 

Єрмоленко Г.М.,Васильченко В.А., Ювженко Н.В., Мельничук Г.М., 

Васильченко О.М., Черниша О.О. від 09.02.2022 року, Дуренко Р.Ф. від 

18.02.2022 року, керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, 

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

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії 

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

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичним особам - підприємцям на торгівлю 

вінками, корзинами та квітами по вул. Вокзальна, 6 в м. Корюківка, біля 

магазину «Слов’янські шпалери» (зі сторонни вул. Передзаводська, крім 

проїжджої частини вулиці), з 03 квітня 2022 року по 03 травня 2022 року. 

 

2. Зобов’язати заявників укласти з Корюківською житлово-

експлуатаційною конторою договори на вивезення сміття з території, 

зазначеної в п. 1, на період здійснення ними торговельної діяльності. 

 

3. Зобов’язати заявників, що здійснюють виїзну торгівлю, дотримуватися 

Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші 

в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

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

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 62 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення Нефедової Наталії Дмитрівни та додані до нього 

документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкту 

нерухомого майна його фактичному розташуванню та з метою упорядкування 

нумерації об’єктів нерухомого майна, відповідно до Порядку присвоєння, зміни 

та коригування адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджений рішенням дев’ятої сесії 

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

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року              

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

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

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

Патріотів, будинок №6), що розташований на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7422410100:01:002:0203, власницею якого на підставі договору 

дарування №259 від 21.04.2004 року є Нефедова Наталія Дмитрівна, 

присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Патріотів, будинок №8. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

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

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 

 

22лютого 2022 року м. Корюківка №63 

 

Прозатвердженнята надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва 

 

Розглянувши звернення Мисника Олександра Миколайовича та додані до 

нього документи, відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи 

містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва: 

«Реконструкція будівлі млина під адміністративно-побутовий будинок та 

гараж промислового підприємства з виробництва дверей та будівництво 

побутової будівлі по пров. Індустріальному, 1Д в м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, 15300». 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1.Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта.  

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

мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проєкту для 

об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 

2.3. Звернутися довідповідних органівдержавного архітектурно-

будівельного контролюдля отримання дозвільних документів, які дають право 

на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. 

 



3. Виконанням даного рішення покласти на начальника Відділу 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради – головного архітектора Лихотинську Л.А. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                               Ратан АХМЕДОВ 

  



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник Відділуархітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради –  

головнийархітектор         Л.ЛИХОТИНСЬКА 

 

 

Начальник юридичноговідділу –  

державнийреєстратор 

виконавчогоапаратуміської ради     В.БАБИЧ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 64 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення Лисенко Л.В., Мотчаної О.О., Бардюкової В.Г., 

клопотання депутатів Корюківської міської ради восьмого скликання Олійник 

С.О., Плющ А.В. та Батюк Т.Ю., та додані до нихматеріали, керуючись 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Лисенко Ларисі Вікторівні (ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, ID-картка ХХХХ, орган, що видав: 7420, 

УНЗЄДДР: ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Мотчаній Олені Олексіївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків 

пожежі. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 13000,00 грн (тринадцять 

тисяч гривень 00 коп.) Супруненко Дар’ї В’ячеславівні (вул. ХХХХ, м. 



 

Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

  

4. Відмовити Бардюковій Вірі Григорівні у наданні разової матеріальної 

допомоги у зв’язку з тим, що відсутні підстави для виплати таких коштів, що 

передбачені Положенням про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова Ратан АХМЕДОВ 
  

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 65 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021року № 

30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання»,керуючись 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) Кузьменко Іраїді Вікторівні (вул. ХХХХ, с. Воловики Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання Перекреста 

Микола Миколайовича, безробітного, який помер 03.02.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

2. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) Злидар Марії Йосипівні (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання Злидара 

Володимира Валентиновича, безробітного, який помер 28.01.2022 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

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 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 66 

 

Про продаж лісоматеріалів  
 

Розглянувши звернення Ічанського А.О. від 14.02.2022 року та додані до 

нього документи щодо наміру придбання круглих лісоматеріалів, керуючись 

ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати підтвердження Ічанському Андрію Олександровичу, жителю                          

вул. Пекельного, буд. 12, с. Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 20 куб.м. для 

проведення ремонту житлового будинку, що перебуває у приватній власності 

заявника відповідно до договору купівлі-продажу будинку від 24.01.2018 року 

№ 71. 

1.1.  Звернутися із клопотанням до Державного підприємства 

«Корюківське лісове господарство» про продаж Ічанському Андрію 

Олександровичу, вул. Пекельного, буд. 12, с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області, круглих лісоматеріалів в кількості 20 куб.м.  

 

2. Контроль за виконанням 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 

  

 
 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року   м. Корюківка № 67 

 

Про виготовлення дубліката 

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заявуКапітана А.С.від 16.02.2022 року щодо надання дозволу 

на виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та 

додані до неї документи, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відмовити Капітану Андрію Сергійовичу у наданні дозволу на 

оформлення дубліката свідоцтва про право власності на будинок, що 

розташованийза адресою:вул. Галини Костюк, буд. 15 в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, що було видано 24.03.2011 року 

на ім’я покійногоКапітана Сергія Миколайовича (помер 06.08.2021 року) та 

Капітан Світлани Михайлівни (по ½ частці у праві спільної частковій власності 

кожного), у зв’язку із зверненням не повного кола можливих зацікавлених осіб 

в отриманні такого дозволу. 

 

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 

 

22 лютого2022 року м. Корюківка № 68 

 

Про використання службовогоавтомобіля  

Центром надання соціальних послуг  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 16.02.2022 року № 01-06-55 щодо встановлення лінійних норм 

витрат палива для службового автомобіля CITROEN Space Tourer, державний 

номер СВ 85-52 ЕC, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

04.06.2003 року № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів 

бюджетними установами та організаціями», наказу Міністерства транспорту 

України від 10.02.1998 року № 43 «Про затвердження Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», керуючись ст. 59 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити лінійну норму витрат палива для службового автомобіля 

CITROEN Space Tourer, державний номер СВ 85-52 ЕC, в розмірі 10,2 л на 100 

км. пробігу, відповідно до Акту розрахунку витрат палива на 100 км. пробігу 

від 16.02.2022 року. 

 

2. Підвищуватинормивитратпалива в таких випадках: 

2.1. При роботі в зимових умовах у залежності від фактичної температури 

повітря після встановлення середньої температури протягом доби (ранок - день) 

за власними вимірюваннями, а саме: 

- від 0о С до -10о С - на 4%; 

- від -11о С до -20о С - на 8%; 

- від -21о С і нижче- на 12%. 

2.2. При використанні кондиціонера залежно від фактичної температури 

повітря після встановлення середньої температури протягом доби (ранок - день) 

за власними вимірюваннями, а саме: 



- від +20о С до +25о С включно- на 4%; 

- вище ніж +25о С та до +30о С включно- на 7%; 

- вище ніж 30о С - на 10%. 

2.3. При роботі, яка потребує частих зупинок, а також роботі в напружених 

дорожніх умовах у центральних частинах міста та поїздок на короткі відстані 

(до п’яти км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) - на 

10%. 

2.4. Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 

20 км/год.) - на 10%, що застосовується окремо на частину маршруту з 

відповідними умовами руху, що повинно бути задокументовано, шляхом 

внесення записів відповідальних осіб у шляховий лист. 

 

3. Зменшувати норми витрат палива у випадках: 

3.1. При роботі за межами населених пунктів на дорогах загального 

користування- на 15%, що застосовується за умови наявності зазначеного у 

подорожньому листі фактичного пробігу автомобіля за межами населених 

пунктів, підтверджених підписом посадової особи, в користування якої був 

наданий автомобіль. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                 Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22лютого 2022 року          м. Корюківка № 69 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

18.02.2022 року № 17, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2022 року №49-9/VIII, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному: 

- Титенко Марії Яковлівні – жительцім. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Тройжон Євдокії Василівні – жительці с. Самсонівка (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 140,00 грн (сто сорок гривень 00 коп.)для 

придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                     Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року    м. Корюківка № 70 

   

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Міжнародного жіночого дня 
 

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 

року №49-9/VIII, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди Міжнародного жіночого дня засумлінну працю та вагомий 

внесок у розвиток громади, нагородити Почесною грамотою Корюківської 

міської радиз виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста 

гривень 00 коп.) кожному: 

- Наумчик Ірину Володимирівну – начальника Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 11.02.2022 року № 01-11/95. 

- Клімчук Тетяну Василівну – фахівця з фізичної реабілітації відділення 

денного перебування Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 15.02.2022 року № 02-29/56. 

- Бистревську Наталію Федорівну – ветерана праці, члена міської 

первинної ветеранської організації, голову ревізійної комісії Корюківської 

районної організації ветеранів. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

18.02.2022 року № 22. 

- Потапенко Лідію Миколаївну – оператора машинного доїння Приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк». 



Підстава: подання ПСП «Червоний маяк» від 18.02.2022 року вх. № 97/04-

02. 

- Дубінчук-Мостович Юлію Олександрівну – лікаря-рентгенолога 

відділення екстреної медичної допомоги Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради. 

Підстава: подання КНП «Корюківська ЦРЛ» Корюківської міської ради від 

21.02.2022 року № 02-20/14. 

 

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

профінансувати кошти в сумі1500,00грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 350,00 грн (триста п’ятдесят 

гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року   м. Корюківка №  71 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради, враховуючи рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 20-2/VIІІ «Про припинення в результаті 

реорганізації Шишківської сільської ради», керуючись ст. 39 Житлового 

кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують 

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

постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 

року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Перевести на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради особу, яка перебувала на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Шишківської сільської ради з часу її включення до такого обліку: 

- Летуту Владиславу Вадимівну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 28.10.2019 р.н., 

склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: рішення виконавчого комітету Шишківської сільської ради від 

28.10.2019 року № 25. 

 

2. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради наступних осіб: 

 



2.1. Гриня Тараса Григоровича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей служби Корюківської міської 

ради від 31.01.2022 року № 01-10/34. 

2.2. Кольчицьку Анжелу Олександрівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей служби Корюківської міської 

ради від 15.02.2022 року № 01-10/62. 

 

3. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пунктів 1-2 даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 72 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

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

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

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

03.02.2022 року №№ 1-5, від 14.02.2022 року №№ 6-7, що додаються 

 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Олександрівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 15.02.2022 року №№ 8-10, що додаються. 

 

3. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Перелюбського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 15.02.2022 року № 11, що додається. 

 

4. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Охрамієвицького старостинського округу Корюківської 

міської ради від 15.02.2022 року № 12, що додається. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                     Ратан АХМЕДОВ  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 73  

 

Про затвердження калькуляції  

вартості лісоматеріалу та дров’яної деревини 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

від 15.02.2022 року № 39, керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради калькуляцію вартості 1 м.куб. лісоматеріалу круглого дуб клас 

якості Д, д.14 і більше та 1 м.куб дров’яної деревини непромислового 

використання твердих порід, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року    м. Корюківка № 74 

 

Про надання статусу 

службового житла 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ»про надання службового 

житла, керуючись Положенням про порядок надання службових жилих приміщень 

і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів 

УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст. ст. 15, 118 Житлового кодексу Української 

РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень квартиру №51 у 

будинку № 1 по вулиці Зарічній в місті Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

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 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 75 

 

Про внесення змін 

до рішень виконавчого комітету 

 

Враховуючи кадрові зміни, керуючись ст. ст. 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 05 вересня 2017 року № 330 «Про створення комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради», а саме 

викласти Додаток 2 до рішення в новій редакції, що додається. 

 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17 січня 2013 року № 

17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів», а саме пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

«1.Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах м.Корюківка у 

наступному складі: 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії – Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Секретар комісії – Яковенко Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради. 

Члени конкурсної комісії: 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради, член виконавчого комітету Корюківської міської 

ради; 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 



Галущенко Сергій Володимирович, заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Штиков Андрій Васильович – начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненрго» (за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович – начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою).» 

 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 квітня 2018 року № 125 «Про утворення Експертної групи по 

відбору проектів громадського бюджетування» виклавши його в новій редакції: 

«Утворити Експертну групу по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді, в складі: 

1. Плющ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради, керівник групи; 

2. Биков Олександр Миколайович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник керівника групи. 

3. Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

4. Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

5. Бабич Сергій Володимирович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії ради з питань власності, бюджету, соціально – економічного та 

культурного розвитку; 

6. Селюк Анатолій Михайлович – начальник КП «Благоустрій»; 

7. Станіславська Анна Григорівна – фізична особа – підприємець; 

8. Онищук Володимир Леонідович – голова КММГО «Альтернатива».».  

 

4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 13 травня 2020 року № 153 «Про утворення комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного майна на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади», а саме викласти 

Додаток № 1 до рішення в новій редакції, що додається. 

 

5. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 01 липня 2021 року № 300 «Про створення місцевої комісії», а саме 

викласти склад місцевої комісії в новій редакції, що додається. 

 

6. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 21 вересня 2021 року № 410 «Про комісію з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради», а 

саме викласти склад комісії в новій редакції, що додається. 

 

7. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 08.12.2021 № 564 «Про утворення комісії», а саме замінити слова 



«головний спеціаліст юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради» на «начальник відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради».  

 

8. Вважати такими, що втратили чинність пункти 2-6 рішення виконавчого 

комітету від 21 вересня 2021 року № 411 «Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету». 

 

9.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 21.11.2018 року № 440 «Про утворення аукціонної комісії» виклавши 

склад комісії в наступній редакції: 

«Голова комісії– Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії– Бабич Вікторія Сергіївна, начальник 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської ради. 

Секретар комісії –Долбіна Людмила Михайлівна, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради. 

Члени комісії: 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради,  

Головачова Світлана Миколаївна, головний спеціаліст Фінансового відділу 

Корюківської міської ради,  

Чалик Оксана Василівна, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради.» 

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

комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 26 «Про внесення 

змін до рішень виконавчого комітету». 

 

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                      Ратан АХМЕДОВ 



      Додаток 2      

      до рішення виконавчого комітету 

      Корюківської міської ради 

      від 05.09.2017 року № 330 

      (із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 22 лютого 2022 року №75) 
 

Склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради 

 

Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії 

 

Плющ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради, заступник голови комісії 

 

Одерій Олена Арсентіївна  – начальник Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Наумчик Ірина Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради 

 

Васильченко Світлана Миколаївна – заступник директора – начальник відділу 

соціальних служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради 

 

Товстоног Любов Петрівна – медичний директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради 

 

Порва Ярослава Вікторівна – старший інспектор ювенальної превенції сектору 

превенції Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області   

 

 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

      Корюківської міської ради 

      від 13.05.2020 року № 153 

      (із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 22 лютого 2022 року №75) 
 

Склад постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Голова комісії: 

Савченко Олександр Миколайович – перший заступник міського голови 

 

Заступник голови комісії: 

Долбіна Людмила Михайлівна – головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради,  

 

Секретар комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради 

 

Члени комісії: 

 

Плющ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради 

 

Чалик Оксана Василівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконавчого апарату міської ради 

 

Лихотинська Лілія Анатоліївна – начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово – комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор. 

 

Менська Тетяна Миколаївна – спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

 

Староста старостинського округу (у разі виявлення майна на території 

населеного пункту відповідного старостинського округу) 

 

Кривда Тетяна Федорівна – начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради. 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

      Корюківської міської ради 

      від 01 липня 2021 року № 300 

   (із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 22 лютого 2022 року №75) 
 

Склад місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

Голова комісії: Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова 

 

Заступник голови комісії: Савченко Олександр Миколайович –перший 

заступник міського голови. 

 

Секретар комісії: Одерій Олена Арсентіївна – начальник Служби у 

справах дітей Корюківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

Плющ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради; 

Барсук Олена Іванівна – начальник Фінансового відділу Корюківської 

міської ради; 

Васильченко Світлана Миколаївна - заступник директора – начальник 

відділу соціальних служб Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради; 

Долбіна Людмила Михайлівна – головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Наумчик Ірина Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури 

молоді та спорту Корюківської міської ради; 

Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Самсон Світлана Іванівна – начальник Управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації (за згодою). 

  



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішення виконавчого комітету  

       Корюківської міської ради 

       від 21 вересня 2021 року № 410 

 

Склад комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради 

 

Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова,голова комісії 

 

Биков Олександр Миколайович - заступникміського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії 

 

Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради,секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Аухімік Андрій Володимирович – начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою); 

Галущенко Сергій Володимирович – заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович – начальник Корюківської житлово -  

експлуатаційної контори; 

Кобець Максим Сергійович – заступник начальника Корюківського 

районного відділу Головного управління ДСНС України в Чернігівській області 

(за згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна – завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за 

згодою); 

Савченко Олександр Миколайович – перший заступникміського голови; 

Селюк Анатолій Михайлович – начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

  



 
УКРАЇ Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка № 76 

 

Проутвореннякомісій 
 

Враховуючи кадрові зміни, напідставіст.40,59ЗаконуУкраїни«Про місцеве 

самоврядування в Україні»,виконавчий комітетміськоїради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Утворити при виконавчому комітеті Корюківської міської ради наступні 

комісії: 

Адміністративнакомісія 
 

Голова комісії –  Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Секретар комісії – Яковенко Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради. 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради–головний архітектор; 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Селюк Анатолій Михайлович, начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради; 

Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ«Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

Барабаш Віктор Олександрович, начальник сектору превенції 



Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області (за згодою). 
 

Комісія з житлових питань 
 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Членикомісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу–державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міськоїради; 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології 

Корюківської районної державної адміністрації (за згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою). 
 

Комісія з контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії - Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Секретар комісії – Яковенко Вікторія Олександрівна – головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради. 

Членикомісії: 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського управління 



Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою). 

 

Комісія по обстеженню зелених насаджень 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Членикомісії: 

Примаченко Сергій Петрович – заступник начальника Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

Устименко Петро Олексійович – інженер з охорони і захисту лісу ДП  

«Корюківське лісове господарство» (за згодою); 

Представник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області (за 

згодою); 

Старости (відповідно до місцезнаходження зелених насаджень) або особи, 

на яких покладено виконання обов’язків старост. 

 

Комісія по прийому відомчого житла в міську комунальну власність 

 

Голова комісії –Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Члени комісії: 

Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу–державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

Рябець Віталій Олександрович, заступник директора Корюківського 

району електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою); 

Кожушко Володимир Юхимович, начальник станційної лінійної дільниці 

№3 Менського РЦТ 232 Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою); 

Керівник Корюківського відділення ПАТ «Чернігівгаз» (за згодою); 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово - комунальногогосподарства, екології 

Корюківської районної державноїадміністрації (за згодою); 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства 

«Рампа»Корюківської міськоїради. 

 

 



Орган приватизації державного житлового фонду 

 

Голова органу приватизації – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Секретар комісії – Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату міської ради. 

Члени органу приватизації: 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови; 

Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської ради; 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово - комунальногогосподарства, екології 

Корюківської районної державної адміністрації (за згодою); 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради. 
 

Погоджувальна комісія 
 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради; 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

Хоменко Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово - комунальногогосподарства, екології 

Корюківської районної державноїадміністрації (за згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

Кобець Максим Сергійович, заступник начальника Корюківського 

районного відділу Головного управління ДСНС України в Чернігівській області 



(за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою). 

 

Комісія по врегулюванню земельних спорів 

на території Корюківської міської ради 
 

Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

Заступники голови комісії:  

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови; 

Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської ради; 

Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

Секретар комісії – Хоменко Олена Володимирівна, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради. 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Яковенко Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради; 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою); 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово – комунального господарства, екології 

Корюківської районної державної адміністрації (за згодою); 

Кобець Максим Сергійович, заступник начальника Корюківського 

районного відділу Головного управління ДСНС України в Чернігівській області 

(за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою). 

 

Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 

водопостачання 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 



містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор 

Яковенко Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого апарату міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго»; 

Рябець Віталій Олександрович, заступник директора Корюківського 

району електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою); 

Кобець Максим Сергійович, заступник начальника Корюківського 

районного відділу Головного управління ДСНС України в Чернігівській області 

(за згодою); 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово - комунальногогосподарства, екології 

Корюківської районної державноїадміністрації (за згодою); 

Галущенко Сергій Володимирович, заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (за згодою); 

Горовий Юрій Віталійович – старший інженер Корюківського відділення 

АТ «Чернігівгаз» (за згодою). 
 

Постійно діюча комісія при виконкомі Корюківської міської ради з питань 

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території 

Корюківської міської ради 
 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Секретар комісії – Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного 

відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської ради. 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Селюк Анатолій Михайлович, начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово - комунальногогосподарства, екології 

Корюківської районної державноїадміністрації (за згодою); 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради; 

Хоменко Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

 



Комісія із соціального страхування 

 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії –Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Секретар комісії –Хоменко Олена Володимирівна, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради. 

Члени комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради. 

 

Постійно діюча комісія з проведення обстежень житлово-побутових умов 

проживання громадян 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії – Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Члени комісії: 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головний архітектор; 

Кривда Тетяна Федорівна, начальник Комунального підприємства «Рампа» 

Корюківської міської ради; 

Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Старости (відповідно до місця, де проводиться обстеження) або особи, на 

яких покладено виконання обов’язків старост. 

 

Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Хоменко Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-



експлуатаційної контори; 

Селюк Анатолій Михайлович, начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

Примаченко Сергій Петрович, заступник начальника Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Плющ Анастасія Вікторівна, секретар міської 

ради. 

Секретар комісії – Долбіна Людмила Михайлівна, головний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради. 

Члени комісії: 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу–державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради. 

 

Комісія з упорядкування обліку майна міської ради 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Долбіна Людмила Михайлівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради; 

Лимаренко Ніна Петрівна, начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

Чалик Оксана Василівна, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради; 

Особа, відповідальна за збереження матеріальних цінностей, що 

підлягають списанню, оприбуткуванню або прийманню-передачі. 

 

Постійно діюча комісія з питань приймання майна  

у міську комунальну власність 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 



міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу –державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради; 

Долбіна Людмила Михайлівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Староста старостинського округутериторіальної громади,за місцем 

знаходження майна, що приймається, або особа,наякупокладеновиконання 

обов’язківстарости; 

Представники підприємств, установ, організацій, які передають та 

приймають майно, за поданням керівників та представників суб’єктів 

господарювання. 

 

Постійно діюча комісія з питань обстеження стану будівель, споруд 

виробничого, житлового та громадського призначення, транспортних 

засобів, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської 

комунальної власності, а також об’єктів, що будуються 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Заступник голови комісії –Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна, начальник юридичного відділу –державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

Долбіна Людмила Михайлівна – головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Чалик Оксана Василівна – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради; 

Староста старостинського округу територіальної громади, за місцем 

знаходження майна, що підлягає обстеженню, або 

особа,наякупокладеновиконання обов’язківстарости; 

Представники підприємств, установ, організацій, які користуються майно, 

що підлягає обстеженню,за поданням керівників та представників суб’єктів 

господарювання; 

Представники інженерних, технічних, технологічних, будівельних та 

інших служб, відповідних інспекцій, громадських організацій, правоохоронних 

органів, депутати міської ради та члени її виконавчого комітету (за згодою). 

 

2. Вважати такими, що втратили чинність: 

2.1. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

22.12.2020 року №444 «Про утворення комісій» (зі змінами та доповненнями). 

2.2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 



19.01.2021 року № 26 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету». 

2.3. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

16.02.2021 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету». 

2.4. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2021 року № 411 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 
Міськийголова        Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022  року м. Корюківка                            № 77 

 

Про направлення дитини до КНП «Прилуцького 

обласного будинку дитини «Надія»  

 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про охорону дитинства», 

ст.ст. 11, 12 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», заяви 

жительки с. Кугуки Корюківського району Чернігівської області, вул. ХХХХ 

ХХХХ, з метою соціального захисту дитини, керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Направити до комунального некомерційного підприємства «Прилуцький 

обласний будинок дитини «Надія» Чернігівської обласної ради малолітню 

ХХХХ, ХХХХ року народження, строком на 6 місяців. 

 

2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради підготувати 

документи для направлення дитини ХХХХ, ХХХХ року народження, до 

Комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія» Чернігівської обласної ради. 

 

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 

 

22 лютого 2022 року          м. Корюківка                       № 78 

 

Про негайне відібрання дітей від батька 

без позбавлення його батьківських прав 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради про вилучення дітей, враховуючи повідомлення Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, у звʼязку з виникненням 

безпосередньої загрози для життя та здоров’я малолітніх дітей, відповідно до          

п. 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866, керуючись п. 2 ст. 170 Сімейного кодексу 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Відібрати малолітніх дітей ХХХХ р.н., ХХХХ р.н., від батька ХХХХ, 

жителя вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області.  

 

2. Малолітніх дітей, зазначених у п. 1 даного рішення, передати 

Корюківській міській раді як органу опіки та піклування для подальшого їх 

влаштування.  

 

3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради, Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради:  

3.1. У семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання до 

суду щодо відібрання малолітніх дітей від батька без позбавлення його 

батьківських прав у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та 

здоров’я малолітніх дітей. 

3.2. Письмово повідомити Корюківську окружну прокуратуру про 

прийняте рішення.  



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка                       № 79 

 

Про негайне відібрання дитини від матері 

без позбавлення її батьківських прав 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради про вилучення дітей, враховуючи повідомлення комунального закладу 

«Березнянський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради, 

у звʼязку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я 

малолітньої дитини, відповідно до п. 8 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, що затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, керуючись 

п. 2 ст. 170 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Відібрати малолітнього ХХХХ р.н., від матері ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області.  

 

2. Малолітню дитину ХХХХ р.н., передати Корюківській міській раді як 

органу опіки та піклування для подальшого його влаштування.  

 

3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради, Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради:  

3.1. У семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання до 

суду щодо відібрання малолітньої дитини від матері без позбавлення її 

батьківських прав у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та 

здоров’я малолітньої дитини.  

3.2. Письмово повідомити Корюківську окружну прокуратуру про 

прийняте рішення.  

 



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 

 
 

 


