
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 10 травня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 11.15 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович. 

Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» (зі змінами) було затверджено 

персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради                           

10 травня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

Запрошені:  

Начальник Корюківської районної військової адміністрації Ващенко Іван 

Олександрович. 

Начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату міської ради 

Яковенко Вікторія Олександрівна. 

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження програми. (101) 

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

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». (102) 

3. Про виконання міського бюджету за 2021 рік. (103) 

4. Про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік». (104) 

5. Про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки. (105) 

6. Про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» 

на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік. (106) 



7. Про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік. (107) 

8. Про виконання Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік. (108) 

9. Про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської 

міської ради на 2019-2021 роки». (109) 

10. Про виконання Програми раціонального використання та охорони 

водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. (110) 

11. Про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 

роки. (111) 

12. Про виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка 

на 2019-2021 роки». (112) 

13. Про виконання Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. (113) 

14. Про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими 

відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки». 

(114) 

15. Про виконання Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік. (115) 

16. Про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

(116) 

17. Про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна на 2021 рік. (117) 

18. Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки. (118) 

19. Про виконання Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки». (119) 

20. Про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки. (120) 

21. Про передачу пально-мастильних матеріалів. (121) 

22. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. (122) 



23. Про розмір орендної плати за майно міської комунальної власності під 

час воєнного стану. (123) 

24. Про затвердження актів про технічний стан нерухомого майна міської 

комунальної власності. (124) 

25. Про встановлення статусу дитини-сироти. (125) 

26. Про затвердження штатних розписів. (126) 

27. Про перепоховання останків. (127) 

28. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

(128) 

29. Про знесення зелених насаджень. (129) 

30. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (130) 

31. Про ініціювання перейменування об’єктів топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. (131) 

32. Про погодження тарифів на платні транспортні послуги. (132) 

33. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. 
 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується затвердити Програму сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022 

рік. Метою Програми є підготовка жителів громади до національного спротиву, 

підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою 

завдань з охорони громадського порядку та оборони України шляхом 

здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення відповідних силових 

та спеціальних структур. Обсяг фінансування 3000 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 101 «Про затвердження програми» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується 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: пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 248 060 550 гривень, 



в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 238 047 650 гривень та 

доходи спеціального фонду міського бюджету 10 012 900 гривень згідно з 

додатком 1 цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 253 239 332,04 

гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 

236 332 353,64 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 

16 906 978,40 гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду міського 

бюджету в сумі 40400гривень; - надання кредитів з міського бюджету у сумі 

220 400 гривень у тому числі надання кредитів із загального фонду міського 

бюджету – 180 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського 

бюджету - 40 400 гривень; - профіцит за загальним фондом міського бюджету у 

сумі 5 770 118,40  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за 

спеціальним фондом міського бюджету у сумі 5 770 118,40 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 53 253 208,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 102 «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)»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що за 2021 рік власних 

доходів надійшло 167,2млн. грн, що складає 108,9% до призначень звітного 

року. В порівнянні з 2020 роком доходи міського бюджету зросли на 41,8 млн. 

грн (133,3%). Зростання обумовлене надходженням з 01.01.2021 року доходів з 

шести громад, що доєднались у 2020 році до Корюківської територіальної 

громади, підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму 

протягом 2021 року. Станом на 01 січня 2022 року виконання відбулось по всіх 

видах надходжень. По результатам року найбільшими бюджетоутворюючими 

підприємствами стали: АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ТОВ «Слав 

Форест», ТОВ «ПГ «Бреч», ДП Корюківське лісове господарство, ПСП 

«Червоний маяк», ТОВ «Корфад» тощо. Податку на доходи фізичних осіб 

надійшло 105 млн. грн, або 109,8% до призначень звітного періоду. В 

порівнянні з 2020 роком ріст надходження ПДФО склало 138,6% або 29,2 млн. 

грн. Питома вага ПДФО у власних доходах складає 62,8%. Рентної плати за 

використання природних ресурсів надійшло в сумі 9,7 млн. грн, що становить 

106,5% до річних призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження 

збільшились на 3,3 млн. грн (151,1%), з них на 1,8 млн. грн – збільшення по 

головним рубкам. Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і 

пального) становить 116,1% призначень звітного періоду, надійшло 10,3 млн. 



грн, з них 6,8 млн. грн – акцизний податок з пального. По результатам 2021 

року місцевих податків і зборів надійшло в сумі 39,7млн.грн., виконання склало 

104,2%. В розрізі видів місцевих податків невиконання відбулось по 

земельному податку з фізичних осіб (102,1 тис. грн) та орендній платі з 

юридичних осіб (1813,9 тис. грн - відбулась продажа земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що знаходилась в оренді). Станом на  

01 січня 2022 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

неподаткових надходжень в сумі 2,5 млн. грн, виконання становить 138,1%, або 

677,6 тис. грн. Перевиконання відбулось переважно за рахунок надходження 

плати за надання адмінпослуг (послуги ЦНАПу, державного реєстратора), здачі 

в оренду майна міської комунальної власності, інших надходжень.  

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6, 7млн. грн: 

- Екологічний податок – 249,7 тис. грн; 

- Власні надходження – 4197,2 тис. грн; 

- Продаж майна – 168,8 тис. грн; 

- Продаж землі – 1102,6 тис. грн; 

- Цільові фонди – 81,2 ти. грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали 206,1 

млн. грн. На держане управління – 23,1 млн. грн. На освіту спрямовано – 115,0 

млн. грн (власні – 59,6 млн. грн, освітня субвенція –53,7 млн. грн, субвенція 

НУШ – 640,9 тис. грн, додаткова дотація 500,0 тис. грн, субвенція «Спроможна 

школа для кращих результатів» - 198,4 тис. грн). На охорону здоров’я – 9866,1 

тис. грн (ЦРЛ - 6670,1 тис. грн, ЦПМСД – 1734,1 тис. грн, на цукровий діабет – 

1335,8 тис. грн (субвенція 1038,9 тис. грн, власні 296,9 тис. грн), навчання 

студентів – 126,1 тис. грн. На соціальний захист – 14183,5 млн. грн (ЦНСП – 

11877,8 тис. грн, КУБ – 824,2 тис. грн, ради ветеранів 315,1 тис. грн, надання 

соцпослуг - 194,8 тис. грн, м/д – 357,0 тис. грн та на пільгові чорнобильські 

медикаменти 206,5 тис. грн (інша субвенція з обласного бюджету), на 

оздоровлення дітей - 408,1 тис. грн (47 путівок). На культуру спрямовано – 

9711,0 тис. грн. На фізичну культуру та спорт – 2198,5 тис. грн. На підтримку 

комунальних підприємств – 13646,0 тис. грн (Благоустрій - 7681,9 тис. грн, 

Убідьське – 2918,1 тис. грн, Водоканал - 2208,0 тис. грн, ЖЕК - 838,0 тис. грн). 

На благоустрій території – 2668,8 тис. грн. На підтримку ОСББ 172,8 тис. грн. 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 146,7 млн. грн, 

на енергоносії – 12,1 млн. грн. На захищені статті видатків спрямовано 162,6 

млн. грн, або 79,0 % всіх видатків. По спеціальному фонду видатки склали 45,1 

млн. грн, в тому числі по власним надходженням бюджетних установ 4,3 млн. 

грн, по бюджету розвитку 40,3 млн. грн, по цільових фондах – 112,9 тис. грн та 

по природоохоронних заходах – 284,0 тис. грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 82,9 млн. грн, а саме: 

- Освітня субвенція – 61,3 млн. грн; 

- На соціально-економічний розвиток територій – 12,9 млн .грн; 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1038,9 тис. грн, 

(інсуліни); 



- Субвенція НУШ – 640,9 тис. грн;  

- Субвенція на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства – 2405,7 тис. грн; 

- Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 576,0 тис. грн; 

- Субвенція «спроможна школа для кращих результатів» - 495,0 тис. грн; 

- Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 200,9 тис. грн; 

- Субвенція на придбання житла дітям – сиротам – 451,0 тис. грн; 

- Додаткова дотація – 1317,7 тис. грн; 

- З обласного бюджету інша субвенція на пільгове обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 206,5 тис. грн; 

- З обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради в сумі 104,0 тис. грн; 

- З Холминського селищного бюджету 151,6 тис. грн, в т.ч на утримання 

філії школи мистецтв 128,5 тис. грн (при запланованих 422,7 тис. грн) та 

підтримку трудового архіву - 23,1 тис.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: 

- до державного бюджету: 

  реверсна дотація в сумі 812,3 тис. грн; 

 субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання 

програм соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 436,4 тис. грн 

(пожежники 60,0 тис. грн, поліції 249,5 тис. грн, військомат - 50,0 тис. грн, 

УДКСУ 61,9 тис. грн, судова охорона 15,0 тис. грн); 

 інші субвенції обласному бюджету – 4287,4 тис. грн, а саме: 

- обласному бюджету – 3482,4 тис. грн (співфінансування по придбанню 2 

шкільних автобусів – 1377,1 тис. грн, ремонт вул. Чернігівська - 1788,5 тис. грн, 

140,0 тис. грн – енергоносії відділення переливання крові та його 

перереєстрація 35,0 тис. грн, 85,0 тис. грн – оформлення машини швидкої 

допомоги та 61,7 тис. грн – співфінансування по придбанню ноутбуків для 

ЗОШ); 

- районному бюджету 805 тис. грн (765,0 тис. грн утримання районної 

ради, 40,0 тис. грн – виконання судових рішень) 

Враховуючи вищевикладене, даним рішенням пропонується спрямувати на 

розгляд чергової сесії звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік, а саме:  

 по доходах в сумі 255 949 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 249 

293,4 тис. грн, по спеціальному – 6 655,6 тис. грн; 

 по видатках в сумі 251 182,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 

206 097,5 тис. грн, по спеціальному – 45084,9 тис. грн; 

 по кредитуванню в сумі 200,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 

в сумі 162,0 тис. грн, по спеціального фонду в сумі 38,7 тис. грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 103 «Про виконання міського бюджету за 2021 рік» 

приймається одноголосно /додається/. 

 



По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік», затвердженої 

рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від               

30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 104 «Про виконання Програми «Безпечне правосуддя 

на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми інформатизації 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 105 «Про виконання Програми інформатизації 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми компенсації затрат 

КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 106 «Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 

рік. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 107 «Про виконання Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми фінансової 

підтримки районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 108 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 109 «Про виконання Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки»» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 110 «Про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки сталого 



функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 111 «Про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 112 «Про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми фінансової 

підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- 

Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення 

матеріально – технічного забезпечення Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 113 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – 

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 



ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 114 «Про виконання Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 115 «Про виконання Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми поліпшення 

покриття доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної 

громади на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 116 «Про виконання Програми поліпшення покриття 

доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 117 «Про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 



По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 118 «Про виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми «Соціальний захист 

окремих категорій населення на 2019-2021 роки». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 119 «Про виконання Програми «Соціальний захист 

окремих категорій населення на 2019-2021 роки»» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується взяти до відома звіт про виконання Програми модернізації систем 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 

роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 120 «Про виконання Програми модернізації систем 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 

роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», з метою ефективного 

використання пально-мастильних матеріалів, закуплених за бюджетні кошти, 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 

«Про запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі», Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», даним рішенням пропонується надати згоду на передачу з балансу 



Корюківської міської ради дизпалива, закупленого за бюджетні кошти, на 

баланс Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (Бабич С.В.) в кількості 500 літрів на загальну суму 18000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 121 «Про передачу пально-мастильних матеріалів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши звернення громадян, які безоплатно розмістили у 

власних приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених 

витрат, пов’язаних з таким розміщенням, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), даним рішенням пропонується 1) 

визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб, у сумі 26910,94 грн (двадцять шість тисяч дев’ятсот десять 

гривень 94 коп.), за рахунок коштів державного бюджету, зокрема резервного 

фонду, згідно переліку; 2) визначити обсяг грошової компенсації, особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб у сумі 28904,89 грн (двадцять вісім 

тисяч дев’ятсот чотири гривні 89 коп.), за рахунок коштів міжнародних 

організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань згідно переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 122 «Про визначення обсягів компенсації особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з введенням військового стану 

через агресію російської федерації проти України, враховуючи Указ 

Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», Закон України «Про затвердження Указу Президента України 

від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», лист 

торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, 

звернення орендарів та орендодавців майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», даним рішенням пропонується встановити, що на період 

з 24 лютого по 04 квітня 2022 року орендарі майна комунальної власності 



Корюківської міської територіальної громади звільняються від орендної плата 

за договорами оренди, окрім орендаря - АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 123 «Про розмір орендної плати за майно міської 

комунальної власності під час воєнного стану» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши акти про технічний стан 

майна міської комунальної власності від 04 та 08 квітня 2022 року, що складені 

комісією 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, даним рішенням пропонується: 1) затвердити акт про технічний 

стан майна міської комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а саме 

будівлі школи №1, за адресою: вул. Довженка, 7, с. Хотіївка, Корюківський 

район, Чернігівська область; 2) затвердити акт про технічний стан майна 

міської комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а саме будівлі магазину 

«Промислові товари», за адресою: вул. Довженка, 9а, с. Хотіївка, Корюківський 

район, Чернігівська область; 3) затвердити акт про технічний стан майна 

міської комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а саме нежитлової 

будівлі (адмінприміщення старостату), за адресою: вул. Довженка, 9а, 

с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область; 4) затвердити акт про 

технічний стан майна міської комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а 

саме будівлі котельні, за адресою: вул. Шевченка, 68, м. Корюківка, 

Чернігівська область; 5) затвердити акт про технічний стан майна міської 

комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а саме будівлі фельдшерського 

пункту, за адресою: вул. Довженка, 9 Б, с. Хотіївка, Корюківський район, 

Чернігівська область; 6) затвердити акт про технічний стан майна міської 

комунальної власності від 08 квітня 2022 року, а саме сарай біля будівлі 

фельдшерського пункту, за адресою: вул. Довженка, 9 Б, с. Хотіївка, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 124 «Про затвердження актів про технічний стан 

нерухомого майна міської комунальної власності» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По двадцять п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що на підставі свідоцтва 

про смерть жительки Корюківської міської територіальної громади, витягу з 



Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України, з метою соціального захисту 

дитини, даним рішенням пропонується встановити статус дитини-.сироти її 

малолітньому сину. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 125 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КНП «Корюківський центр сімейної медицини» від 

28.04.2022 року № 03-05/90, даним рішенням пропонується затвердити з 02 

травня 2022 року штатний розпис Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 126 «Про встановлення статусу дитини-сироти» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши звернення Копаниці П.В. від 02.05.2022 року щодо перепоховання 

останків матері, враховуючи довідку Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 03.05.2022 року № 01-05-

01-30/1066, лист Семенівської міської ради Чернігівської області від 04.05.2022 

року № 01-23/590, довідку про причину смерті, що видана КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 03.03.2022 року, керуючись ст. 21 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», даним рішенням пропонується надати дозвіл Копаниці 

Павлу Володимировичу жителю вул. Шкільна, буд. 169 в м. Семенівка 

Новгород-Сіверського району Чернігівської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2747806059, ID-картка 007317198) на 

перепоховання з кладовища в м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області на кладовище в м. Семенівка Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області останків його матері Копаниці Надії Іванівни, яка 

померла 01.03.2022 року. Під час перепоховання останків Копаниці Н.І., 

контроль за дотриманням безпечних умов праці протягом усього терміну 

ведення робіт покласти на Комунальне підприємство «Благоустрій» 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 127 «Про перепоховання останків» приймається 

одноголосно /додається/. 



По двадцять восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

звернення Тосенка Сергія Олександровича про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів 

забудови земельної ділянки, даним рішенням пропонується затвердити 

будівельний паспорт забудови земельної ділянки: Будівельний паспорт «Нове 

будівництво житлового будинку та гаражу по вул. Шевченка, 27 в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області». Власник земельної ділянки - 

Тосенко Сергій Олександрович (3266001195), документ, що підтверджує право 

власності – договір купівлі-продажу земельної ділянки №139 від 09.02.2022 

року; кадастровий номер 7422410100:01:003:0805 (площа ділянки - 0.1 га). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 128 «Про затвердження будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 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», 

даним рішенням пропонується затвердити акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Корюківської міської ради (м. 

Корюківка) від 25.04.2022 року № 13. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 129 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тридцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», даним рішенням 

пропонується надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на підключення до 

централізованої мережі водопостачання житлового будинку по пров. Суворова, 

буд. 1а, м. Корюківка, власник – Логвиненко Дмитро Михайлович. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 130 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 



По тридцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що у зв’язку з збройною агресією російської федерації проти держави 

Україна, враховуючи лист Уповноваженого із захисту державної мови від 

21.04.2022 року № 1281/04.1, лист начальника Корюківської районної 

військової адміністрації від 16.04.2022 року № 02-01/73, відповідно до Порядку 

найменування та перейменування вулиць, провулків, майданів, скверів та інших 

об’єктів на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30.05.2019 року № 9-24/VII, даним рішенням 

пропонується ініціювати перейменування об’єктів топоніміки на території 

Корюківської міської територіальної громади, які пов’язані з державою 

агресором чи історією російської імперії та СРСР. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 131 «Про ініціювання перейменування об’єктів 

топоніміки на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 10.05.2022 року                

№ 03-05/213 та додані до нього матеріали, даним рішенням пропонується 

погодити тарифи на платні транспортні послуги, що надаються Комунальним 

некомерційним підприємством «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 132 «Про погодження тарифів на платні транспортні 

послуги» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тридцять третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується внести зміни та доповнення 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. Дані зміни пов’язані зі збільшенням фінансування 

комунальних підприємств. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 133 «Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 10 травня 2022 року 

 

1 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

2 Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

3 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського 

округу 

5 Гончаренко Ірина Василівна староста Брецького старостинського округу 

6 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського старостинського 

округу 

8 Козел Володимир Іванович староста Забарівського старостинського 

округу 

9 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

10 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

11 Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького старостинського 

округу 

12 Пилипенко Раїса Григорівна староста Хотіївського старостинського 

округу 

13 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

15 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

18 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

19 Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

20 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 



виконавчого апарату міської ради 

21 Кривда Тетяна Федорівна Директор Комунального підприємства 

«Рампа» 

22 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

23 Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради 

24 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

25 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

26 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

28 Шумський Віктор 

Леонідович 

Завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 


