
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 08.04.2022 р. № 28 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 11.04.2022 року 

 

1. Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 років. 

2. Про встановлення опіки над майном, що належить малолітній дитині. 

3. Про встановлення опіки над дітьми-сиротами та призначення опікуна. 

4. Про затвердження актів. 

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

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

6. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

7. Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини. 

8. Про передачу продуктів харчування. 

9. Про привітання з нагоди ювілею. 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 квітня 2022 року      м. Корюківка № 81   

 

Про закінчення опалювального  

сезону 2021-2022 років 
 

Відповідно до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Закінчити опалювальний сезон 2021 - 2022 років в населених пунктах 

Корюківської міської територіальної громади з 16 квітня 2022 року для всіх 

категорій споживачів. 

1.1. Останнім днем опалювального сезону 2021 - 2022 років вважати                 

15 квітня 2022 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища, та 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 
 

11 квітня 2022  року м. Корюківка                            № 82 

 

Про встановлення опіки над 

майном, що належить малолітній дитині 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та Сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року            

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

прав дитини», висновку Служби у справах дітей Корюківської міської ради від 

21.02.2022 року № 01-10/70, заяви жителя м. Корюківка Чернігівської області, 

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

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

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над майном, що належить малолітній ХХХХ року 

народження, і складається з 

-  житлового будинку з господарськими будівлями, що належать 

малолітній ХХХХ року народження, відповідно до договору купівлі-продажу 

будинку від 16.02.2022 року № 141; 

-  земельної ділянки розміром 0,0639 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер земельної ділянки: 

7422410100:01:002:0722, що належить малолітній ХХХХ, ХХХХ року 

народження, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 

16.02.2022 року № 142; 

- земельної ділянки розміром 0,1002 га для ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер земельної ділянки: 

7422410100:01:002:0723, що належить малолітній ХХХХ, ХХХХ року 

народження, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 

16.02.2022 року № 143. 



2. Призначити опікуном майна малолітньої ХХХХ, ХХХХ року 

народження, зазначеного у пункті 1 даного рішення, ХХХХ, ХХХХ року 

народження, жителя м. Корюківка Чернігівської області, вул. 8 Березня, буд. 

105. 

 

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 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка                            № 83  

 

Про встановлення опіки над дітьми-сиротами 

та призначення опікуна 

 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та Сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року            

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

прав дитини», рішення виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради 

від 16.07.2021 року № 141 «Про надання статусу дитини-сироти», висновку 

Служби у справах дітей Корюківської міської ради від 06.04.2022 року № 01-

10/78, з метою соціального захисту дітей, керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над дітьми-сиротами ХХХХ, ХХХХ року народження, 

ХХХХ, ХХХХ року народження. 

1.1. Малолітні ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року 

народження, перебувають на первинному обліку у Службі у справах дітей 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області як діти-сироти. Мати 

дітей, ХХХХ, померла ХХХХ року. Відомості про батька у свідоцтвах про 

народження дітей записано відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України. 

Рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 

16.07.2021 року № 141 «Про надання статусу дитини-сироти» дітям ХХХХ, 

ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження надано статус 

дітей-сиріт. 

Малолітніх братів-сестер, майна та житла діти ХХХХ року народження, та 

ХХХХ року народження, не мають.  

 



2. Призначити опікуном дітей, зазначених у пункті 1 даного рішення, їх 

сестру ХХХХ, ХХХХ року народження, яка зареєстрована в с. ХХХХ, 

фактично проживає в с. ХХХХ. 

 

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

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

пов’язаної із захистом прав дитини» опікун дітей є їх законним представником, 

несе відповідальність за їх життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток, 

щорічно звітує перед органом опіки та піклування про виконання своїх 

обов’язків. 

 

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

забезпечити оформлення та ведення особових справ дітей-сиріт, зазначених у 

пункті 1 даного рішення, згідно з чинним законодавством. 

 

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

(Наумчик І.В.) забезпечити:   

5.1. Право на здобуття дітьми-сиротами, зазначеними у пункті 1 даного 

рішення, загальної середньої освіти, у разі потреби – забезпечити індивідуальне 

навчання та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах дітей 

Корюківської міської ради інформацію про ефективність встановлення опіки 

над дітьми. 

5.2. Пільгове оздоровлення дітей-сиріт, зазначених у пункті 1 даного 

рішення, які перебувають під опікою-піклуванням. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

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

рік медичного огляду дітьми-сиротами, зазначеними у пункті 1 даного рішення, 

здійснювати диспансерний нагляд за ними та до 05 грудня щорічно надавати 

Службі у справах дітей Корюківської міської ради інформацію про 

ефективність встановлення опіки над дітьми. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

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

передбачених бюджетом, призначити і проводити виплати державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт, зазначених у пункті 1 даного рішення, які 

перебувають під опікою. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна та дітей, 

які перебувають під опікою. 

 



9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 

 

11 квітня 2022 року м. Корюківка № 84 

 

Про затвердження актів 
 

Розглянувши акти комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

12.03.2022 року, від 31.03.2022 року, відповідно до листа Корюківської 

районної військової адміністрації Чернігівської області № 01-20/368 від 

10.03.2022 року, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

керуючись п 4. ч. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного 

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

виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від            

12 березня 2022 року про використання бензину для заправки машин швидкої 

допомоги на загальну суму 19 676, 52 грн, що додається. 

 

2. Затвердити акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від            

31 березня 2022 року про використання бензину та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 124 074, 39 грн, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього 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 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка                      № 85 

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

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

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

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

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 256 773232,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 241 018 253,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 15 754 978,40 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40400,00 гривень; 



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

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

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

40 400,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4 618 118,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 4 618 118,40 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

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

міського бюджету, визначених цим пунктом. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 51 731 208,40 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка                      № 86 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  
1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 900000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 400000,00 грн та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 500000,00 грн. 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

 

 



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 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка № 87     

 

Про створення прийомної сім’ї та  

влаштування до неї дитини  
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

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

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

розглянувши заяву ХХХХ від 05.04.2022 року, враховуючи довідку 

Чернігівського обласного центру соціальних служб від 02.07.2021 року, 

рекомендацію Чернігівського обласного центру соціальних служб про 

включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів від 

16.07.2021 року, висновок Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 06.04.2022 року № 01-10/79, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Створити з 19 квітня 2022 року прийомну сім’ю на базі сім’ї ХХХХ, 

ХХХХ року народження, жительки ХХХХ. 

 

2. Влаштувати з 19 квітня 2022 року до прийомної сім’ї ХХХХ року 

народження, яка проживає в ХХХХ, на виховання та спільне проживання 

дитину, позбавлену батьківського піклування, ХХХХ року народження. 

Малолітня дитина ХХХХ року народження, перебуває на первинному 

обліку у Службі у справах дітей Корюківської міської ради як дитина, 

позбавлена батьківського піклування: мати дитини ХХХХ, заочним рішенням 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 22.12.2021 року по 



справі № 736/1376/21, номер провадження 2/736/458/21, позбавлена 

батьківських прав. Відомості про батька дитини у свідоцтві про її народження 

записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. 

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради Чернігівської 

області від 08.02.2022 року № 41 малолітній дитині ХХХХ року народження, 

встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Братів чи сестер, майна та житла ХХХХ року народження, не має.  

 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

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

психічний розвиток прийомної дитини на прийомну матір, яка згідно статті 

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

дитини, є її законним представником і діє без спеціальних на те повноважень як 

опікун або піклувальник. 

 

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

4.1. Забезпечити оформлення та ведення особової справи дитини, 

позбавленої батьківського піклування, що перебуває у прийомній сім’ї, ХХХХ 

року народження, згідно з чинним законодавством. 

4.2. Укласти договір між прийомною матір’ю та Корюківською міською 

радою про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї (далі – Договір). 

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

проживання та виховання прийомної дитини. 

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

дитини у прийомній сім’ї та надавати його прийомній матері для ознайомлення. 

 

5. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради  

(Єрмоленко Т.О.): 

5.1. Закріпити за вищевказаною прийомною сім’єю соціального 

працівника. 

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

надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування прийомної сім’ї. 

5.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

05 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

6.1. Забезпечити право на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти 

прийомною дитиною, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 



6.2. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                   

05 грудня щорічний звіт про рівень розвитку та знань прийомної дитини,  

наявність одягу та навчального приладдя, систематичне відвідування занять та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомної матері у вихованні 

дитини, тощо. 

 

7. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської  ради (Лещенко С.В.): 

7.1. Закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря. 

7.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного 

огляду, здійснювати диспансерний нагляд за нею. 

7.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                  

05 грудня щорічний звіт про стан здоров’я дитини, дотримання прийомною 

матір’ю рекомендацій лікаря. 

 

8. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.): 

8.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

на дитину, грошового забезпечення прийомної матері у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті на утримання прийомних сімей. 

8.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошового забезпечення 

прийомної матері щомісяця до 20 числа. 

8.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення державної допомоги прийомній дитині, грошового 

забезпечення прийомній матері за надання соціальних послуг у прийомних 

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

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

 

9. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомної 

матері та дитини. 

 

10. 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 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка № 88     

 

Про передачу продуктів харчування  
 

З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, у зв’язку із введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати згоду на передачу з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) продуктів харчування, 

закуплених за кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), 

отримані від платних послуг, що надаються закладами загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, та 

невикористаних Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. №2, 

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України, на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

(Коленченко Н.О.) на загальну суму 2496,73 грн у відповідності до переліку, що 

додається (додаток 1).  

 

2. Надати згоду на передачу з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) продуктів харчування, 

закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг 

(батьківська плата), що надаються закладами загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, та 



невикористаних Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. №2, 

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України, на баланс Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) на загальну суму 

39203,42 грн у відповідності до переліку, що додається (додаток 2).  

 

3. Передачу продуктів харчування оформити відповідними актами 

приймання-передачі. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                        Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 11 квітня 2022 року № 88 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти, та кошти, отримані від 

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, невикористаних  

Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2,  

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, на баланс  

Комунального некомерційного підприємства Корюківська ЦРЛ»  

 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів харчування 

Кількість 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кількість 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Капуста 2,736 57,46 11,65 244,65 

2. Морква 1,774 32,46 8,618 163,74 

3. Цибуля 1,901 32,32 11,237 191,03 

4. Буряк 1,00 19 20,5 389,5 

5. Капуста квашена 3,5 109,2 26,5 826,8 

6. Огірки консервовані 0,87 35,5 9,683 395,07 

 Загальна кількість/ 

вартість 

11,781 285,94 88,188 2210,79 

 Всього                                                                                               2496,73 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 11 квітня 2022 року № 88 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти, та кошти, отримані від 

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, невикористаних  

Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2,  

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  

у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, на баланс  

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів харчування 

Кількість 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кількість 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Молоко 30 859,8 60 1720,2 

2. Сир кисломолочний 7,5 748,8 32,5 3244,8 

3. Йогурт 15,87 955,06 36,225 2180,02 

4. Макарони 12,424 347,78 37,576 1052,13 

5. Сік 29,9 1156,82 2,1 73,08 

6. Сир твердий 7,904 1411,27 19,573 3649,18 

7. Яйця  8,8 786,49 40,979 3220,09 

8. Цукор 15,27 450,62 34,73 1021,41 

9. Яблука 42,273 634,09 47,775 716,63 

10. Капуста 8,9 186,9 23,6 495,6 

11. Морква 4,542 86,3 10 190 

12. Картопля 22,850 229,93 342,050 3591,52 

13. Буряк 7,242 137,59 16,458 312,7 

14. Цибуля  9,083 154,39 29,459 500,81 

15. Гарбуз  4 68 3,8 64,6 

16. Хліб  3,636 58,04 24,86 396,76 

17. Олія 0,294 19,48 27,764 2123,81 

18. Мандарини  0,995 41,78 7,925 332,84 

19. Огірки квашені 1 40,8 7,8 318,24 

20. Капуста квашена 1 31,2 9 280,8 

21. Сіль 11,622 114,43 80,113 647,18 

22. Цукор 0,245 5,85 3,455 58,73 

23. Олія  9,002 687,42 44,800 3427,07 

24. Борошно - - 21 291,08 



25. Дріжджі   0,1 16,26 0,4 65,04 

 Загальна кількість/ 

вартість 

254,452 9229,1   963,942 29974,32 

 Всього                                                                                             39203,42 

 

 

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 
 

11 квітня 2022 року м. Корюківка № 89 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

24.03.2022 року № 24, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

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

скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

- Хижняк Ользі Максимівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 500 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 70 грн (сімдесят 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 


