
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 20.06.2022 р. № 61 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 22.06.2022 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до програм. 

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)». 

3. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. 

4. Про затвердження висновку про можливість постійного проживання 

малолітньої дитини разом з одним із батьків. 

5. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки, 

власником якої є дитина. 

6. Про квартирний облік. 

7. Про затвердження штатних розписів. 

8. Про привітання з нагоди ювілею. 

9. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня Конституції України. 

10. Про знесення зелених насаджень. 

11. Про надання допомоги на поховання. 

12. Про надання згоди на проведення реконструкції покриття частини 

будівлі. 

13. Про делегування повноважень. 

14. Про затвердження калькуляції вартості послуг КП «Убідьське». 

15. Про погодження отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги. 

16. Про продовження терміну проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 червня 2022 року м. Корюківка                   № 179    

 

Про внесення змін та  

доповнень до програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

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

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера Корюківської міської ради Кожеми О.М. прийняти до відома.  

 

2. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року            

№ 4-9/VІІІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

всього  

1400 000,00 

2.2. Викласти Додаток 1 «Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації 

Програми у 2022-2024роках» в новій редакції, що додається.  

 

3. Викласти в новій редакції Програму розвитку цивільного захисту на 

території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

другої сесії Корюківської міської ради  восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року № 6-2/VІІІ, що додається. 



4. Внести зміни та доповнення до Програми запобігання та протидії 

домашньому насильству на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 3-10/VІІІ, а саме: 

4.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:  

в т.ч. кошти державного бюджету   

900,000 тис.грн. 

 

 

748,929 тис.грн. 

 

5. 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 Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 
(в редакції відповідно до  

рішення виконавчого комітету   

від 22 червня 2022 року № 179) 

 

 

Ресурсне  забезпечення та заходи з реалізації Програми 

у 2022-2024 роках 

                                                              

(грн) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього 2022р. 2023р. 2024р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

450 000 

 

150 000 150 000 

 

150 000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

750 000 200 000 250 000 300 000 

3. Придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 

відділення поліції (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області)  

200 000 200 000   

  

Разом 

 

 

1 400 000 

 

550 000 

 

400 000 

 

450 000 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 15.12.2020 року № 6-2/VIII 
(зі змінами, рішення 

виконавчого комітету   

від 22 червня 2022 року № 179) 

 

 

 

 

 

Комплексна програма  

цивільного захисту  

на території Корюківської міської ради  

на 2021-2023 роки 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2020 рік 

 



Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2 Підстава розроблення Програми Бюджетний Кодекс України, 

Кодекс цивільного захисту 

України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», чинне законодавство в 

частині цивільного захисту 

населення 

3 Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4 Співрозробники Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

виконком Корюківської міської 

ради, комунальні підприємства 

міської ради 

5 Відповідальний виконавець Корюківськівська міська рада 

6 Учасники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, виконком міської 

ради, старости сіл громади, міські 

комунальні підприємства, 

Корюківська дільниця ПАТ 

«Облтеплокомуенерго», 

Корюківський РЕМ, Корюківське 

УГГ, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської 

міської ради, центральна районна 

лікарня, районний відділ ГУ МНС 

в Чернігівській області, залучені 

підприємства, установи та 

організації всіх форм власності 

7 Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний 

для реалізації програми 

2021 рік – 500,0тис.грн. 

2022 рік – 5000,0тис.грн. 

2023 рік – 1500,0тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні положення 

 
 Цивільний захист – це функція держави, яка спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

 Цивільний захист забезпечується центральними і місцевими органами 

влади, підприємствами, установами та організаціями.    

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми цивільного захисту 

населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення 

першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій з використанням ресурсів міських фінансових джерел, інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

Програма являє собою узгоджений з ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного 

захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій зумовлена тенденціями зростання шкоди 

територіям та населенню, що спричиняються небезпечними явищами як в 

мирний час так і в особливий (воєнний) період. 

Відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень 

органів місцевого самоврядування належить забезпечення цивільного захисту на 

відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих 

програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення.                                 

 

Мета Програми 

 

Метою прийняття даної програми є вирішення комплексу завдань щодо 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних і 

фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у 

період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня 

техногенного захисту об'єктів підвищеної небезпеки, стабільного соціально-

економічному розвитку громади та покращення інвестиційного клімату. 

 

 

 

 

 



Завдання Програми 

 
Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є 

Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші 

акти законодавства.  

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема: 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

- реагування на надзвичайні ситуації; 

- захист населення і території від надзвичайних ситуацій. 

Зазначені завдання реалізуються шляхом виконання наступних заходів: 

- моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

- сертифікація засобів цивільного захисту; 

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

- організація робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- проведення аварійно-рятувальних робіт; 

- надання допомоги постраждалим; 

- проведення відновлюваних робіт; 

- забезпечення оповіщення та інформування про загрозу або виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та 

життєзабезпечення; 

- медичний та біологічний захист населення; 

- укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту; 

- здійснення евакуаційних заходів; 

- інженерний захист територій; 

- радіаційний та хімічний захист населення; 

- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

- створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту; 

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

- реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

- управління діями та координування суб’єктів залучених до запобігання або 

ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в 

надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайної ситуації; 

- відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали 

внаслідок надзвичайної ситуації. 

Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних 

заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів. 

  

 

 

 



Заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

Виконавці 

 

Хто залучений 

1. Здійснення заходів згідно 

окремих планів та програм щодо 

проведення робіт з очищення 

русел річок та канав, організація 

та виконання відновлювальних 

робіт з ліквідації наслідків при 

пропуску талих вод під час 

весняного паводку 

 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

у Чернігівській області, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

 

2. Забезпечення виконання заходів 

з запобігання 

розповсюдженню епідемій, 

епізоотій, особливо сказу тварин 

на території громади 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС, 

управління 

Держпродспожив-

служби в 

Корюківському районі 

Комунальні підприємства 

міської ради, 

населення міста 

3. Проведення заходів, організація 

робіт із забезпечення проведення 

очистки та хлорування колодязів 

та водозаборів по місту та в 

селах, що знаходяться на 

території громади 

 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС 

Комунальні підприємства 

міської ради 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення заходів щодо 

належного функціонування 

полігону твердих побутових 

відходів,  

забезпечення збирання, вивіз, 

утилізація сміття, належне 

утримання сміттєзвалищ. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради на ці 

заходи 

 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради, старости 

Залучені фізичні та 

юридичні особи 

5. Організація та керівництво 

відновлювальними роботами з 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (буревії, буреломи, 

підтоплення територій, пожежі 

тощо). 

Надання допомоги потерпілому 

населенню згідно окремих 

Програм 

 

Корюківська міська 

рада,виконавчий 

комітет, старости  

Комунальні підприємства 

міської ради, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

6. Створення та використання 

матеріальних резервів для 

Міська рада, 

виконавчий комітет, 

Залучені при необхідності 

матеріальні ресурси 



запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради, 

накопичення необхідних 

матеріальних ресурсів в 

комунальних підприємствах та 

закладах міської ради 

комунальні 

підприємства та 

заклади міської ради 

фізичних та юридичних 

осіб 

7. Проведення заходів з надання 

матеріальної допомоги при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій. Передбачення коштів 

згідно Програм міської ради на ці 

заходи 

Корюківська міська 

рада 

 

 

8. Забезпечення навчання з питань 

цивільного захисту посадових 

осіб місцевого самоврядування 

та суб’єктів господарювання 

комунальної власності 

Корюківська міська 

рада 

 

Комунальні підприємства 

та заклади міської ради 

9. Забезпечення взаємодії з 

відділом з надзвичайних 

ситуацій Корюківської РДА, 

іншими органами виконавчої 

влади району, які забезпечують 

реалізацію державної політики у 

сфері цивільного захисту, щодо 

виконання завдань цивільного 

захисту 

Корюківська міська 

рада, виконавчий 

комітет міської ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

10. Виконання заходів згідно 

окремих планів та Програм щодо 

проведення робіт з очищення від 

снігу доріг та територій, 

ліквідації наслідків стихійного 

лиха 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

заклади та 

підприємства міської 

ради,залучені установи 

та організації 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

в Чернігівській області 

11. Проведення заходів з найму 

транспортних засобів, 

забезпечення гарячого 

харчування на період 

надзвичайного/воєнного стану 

Корюківська міська 

рада 

 

12. Приведення в готовність до 

використання захисних споруд 

комунальної форми власності, 

проведення в них ремонтно-

будівельних робіт та 

комплектація захисних споруд 

спеціальним обладнанням  

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

13. Проведення робіт та придбання 

товарів під час воєнного стану 

Корюківська міська 

рада 

 

 

 

 



Фінансування Програми 

 
 Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження 

міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та 

реальних можливостей бюджету. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

в межах фінансового ресурсу та інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.  

 

Координація та 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 забезпечують відповідальні  

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

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

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься 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. 

 
 

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 червня 2022 року м. Корюківка                      № 180 

 

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 ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рекомендувати Корюківській міській раді 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 2550700000)», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 248 035 910,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 238 023 010,00 гривень та доходи 

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

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 268 229 192,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 234 013 403,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 34 215 788,40 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 23 078 928,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 23 0783 878,40 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 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 73 401 868,40 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 

 

 

  



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
9320000 9320000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
5400000 5400000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
5500000 5500000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0

18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000

19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
850000 850000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
600000 600000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
600000 600000

22090000 Державне мито 15000 15000

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22 червня  2022 року № 180 "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)"

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0

24060300 Інші надходження 30000 30000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 700000 0 700000 700000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 700000 700000 700000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 700000 700000 700000

Разом 191712900 181700000 10012900 700000

40000000 Офіційні трансферти 56323010 56323010 0 0

41000000 Від органів державного управління 56323010 56323010 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
55553400 55553400

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 55553400 55553400

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 769610 769610 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

222070 222070

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

547540 547540

ВСЬОГО 248035910 238023010 10012900 700000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 20373282,04 -3829606,36 24202888,40 23880398,40

208000 20373282,04 -3829606,36 24202888,40 23880398,40

208100 20373282,04 19249322,04 1123960 801470

208400 0 -23078928,40 23078928,40 23078928,40

600000 20373282,04 -3829606,36 24202888,40 23880398,40

602000 20373282,04 -3829606,36 24202888,40 23880398,40

602100 20373282,04 19249322,04 1123960 801470

602400
0 -23078928,40 23078928,40 23078928,40

20373282,04 -3829606,36 24202888,40 23880398,40

Міський голова

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 22 червня  2022 року № 180 "Про внесення змін 

до десятої сесії  Корюківської міської ради

восьмого скликання від 10 грудня  2021 року

№ 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 106051228,64 86687628,64 40412385,00 10782645,00 19363600,00 25395138,40 23865038,40 1530100,00 0,00 0,00 23865038,40 131446367,04

0110000 106051229 86687629 40412385 10782645 19363600 25395138 23865038 1530100 0 0 23865038 131446367

Х 0100 Х 24058725 24058725 16732300 1095200 0 49900 49900 0 0 0 49900 24108625

0110150 0150 0111 23203600 23203600 16732300 1095200 23203600

0110180 0180 0133 855125 855125 49900 49900 49900 905025

Х 1000 Х 22433233,64 22433233,64 12990185 4864885 0 1103300 120400 982900 0 0 120400 23536533,64

0111010 1010 0910 22384185 22384185 12950000 4864885 1092900 110000 982900 110000 23477085

0111200 1200 0990 27670 27670 22660 10400 10400 10400 38070

0111210 1210 0990 21378,64 21378,64 17525 21378,64

Х 2000 Х 12129450 12129450 0 0 0 848950 848950 0 0 0 848950 12978400

0112010 2010 0731 10153000 10153000 749000 749000 749000 10902000

0112111 2111 0726 1886450 1886450 99950 99950 99950 1986400

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 15631360 15631360 10689900 654760 0 771428,40 771428,40 0,0 0,0 0,0 771428,40 16402788,4

0113050 3050 1070 198600 198600 198600

0113124 3124 1090 50000 50000 748928,40 748928,40 748928,40 798928,4

0113133 3133 1040 1110600 1110600 589900 214100 1110600

0113160 3160 1010 210000 210000 210000

0113192 3192 1030 390000 390000 390000

0113241 3241 1090 13322160 13322160 10100000 440660 22500 22500 22500 13344660

0113242 3242 1090 350000 350000 350000

Х 6000 Х 25609530 6625920 0 4167800 18983610 346700 346700 0 0 0 346700 25956230

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15682010 15682010 300000 300000 300000 15982010

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Освіта

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами

Надання дошкільної освіти

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

22 червня 2022 року № 180 "Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання від 

10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

Охорона здоров’я

Разомвидатки 

розвитку

 видатки 

споживання
усього

Загальний фонд

            з   них

видатки 

споживання 

          з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

усього

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення



0116030 6030 0620 6625920 6625920 4167800 46700 46700 46700 6672620

0116071 6071 0640 3168000 3168000 3168000

Х 7000 Х 2788410 2408420 0 0 379990 21760960 21727660 33300 0 0 21727660 24549370

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 161260 161260 161260 161260

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 300000 300000 300000

0117461 7461 0456 2100000 2100000 49950 49950 49950 2149950

0117540 7540 04660 227505 227505 227505

0117650 7650 0490 30000 30000 40000 40000 40000 70000

0117660 7660 0490 74900 74900 74900 74900

0117670 7670 0490 21152000 21152000 21152000 21152000

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 3400520 3400520 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 3914420

0118110 8110 0320 1711520 1711520 1711520

0118240 8240 0380 1689000 1689000 1689000

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Заходи та роботи з територіальної оборони

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Здійснення заходів із землеустрою

Економічна діяльність

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

Організація благоустрою населених пунктів

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Інша діяльність



0600000 124740765 124740765 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 133561415

0610000 124740765 124740765 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 133561415

Х 0100 Х 1282150 1282150 1038150 0 0 0 0 0 0 0 0 1282150

0610160 0160 0111 1282150 1282150 1038150 1282150

Х 1000 Х 107709265 107709265 70814070 12872180 0 8655650 655650 8000000 0 0 655650 116364915

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 30424300 30424300 11150000 10901300 8109900 609900 7500000 609900 38534200

0611031 1031 0921 55553400 55553400 45535500 55553400

0611070 1070 0960 4735800 4735800 2710000 711390 4735800

0611080 1080 0960 6350215 6350215 4350915 661500 90000 90000 6440215

0611141 1141 0990 5574700 5574700 3850000 166100 5574700

0611142 1142 0990 166000 166000 166000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 138250 138250 113305 45750 45750 45750 184000

Х 3000 Х 741600 741600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741600

0613140 3140 1040 741600 741600 741600

Х 4000 Х 12545450 12545450 7090000 1821150 0 165000 100000 65000 0 0 100000 12710450

0614030 4030 0824 2660600 2660600 1400000 417300 105000 100000 5000 100000 2765600

0614040 4040 0824 1276800 1276800 640000 110600 10000 10000 1286800

0614060 4060 0828 8495050 8495050 5050000 1293250 50000 50000 8545050

0614082 4082 0829 113000 113000 113000

Х 5000 Х 2462300 2462300 1615000 0 0 0 0 0 0 0 0 2462300

0615011 5011 0810 148000 148000 148000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2224300 2224300 1615000 2224300

3700000 3221410 3221410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3221410

3710000 3221410 3221410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3221410

Х 0100 Х 1256810 1256810 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 1256810

3710160 0160 0111 1256810 1256810 973500 32300 1256810

Х 9000 Х 1964600 1964600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964600

3719770 9770 0180 1786600 1786600 1786600

3719800 9800 0180 158000 158000 158000

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 234013403,64 214649803,64 121943105 25508275 19363600 34215788,40 24620688,40 9595100 0 0 24620688,40 268229192,04

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Ратан АХМЕДОВ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Освіта

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Державне управління

Міський голова

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на перерахування 

коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом 

заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії 

Російської Федерації проти України та забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності україни, її 

територіальної цілісності

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Державне управління



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат)
180000 220400 0 -40400 -40400 180000 180000

0118800 8800 Кредитування 180000 40400 0 220400 0 -40400 0 -40400 180000 0 0 180000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22 червня 2022 року № 180 "Про внесення змін до 

рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/ VIIІ

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 22 червня  

2022 року №  180 "Про внесення змін 

дорішення  десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 4-10 / VIIІ 

"Про бюджет Корюківської міської

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"  

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 55 553 400

41051200/25100000000 222 070

41053900/ 25100000000 198 600

410539000/25532000000 348 940

Х 56 323 010

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет 

Чернігівської області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади

УСЬОГО за розділом 1

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет



Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 158000

3719820 9820

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із законом 

заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України 

та забезпечення національної безпеки, усунення 

загрози небезпеки державної незалежності України, 

її територіальної цілісності 20000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 165000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 1621600

Х Х
УСЬОГО за розділом 1 1964600

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

1. Трансферти із загального фонду

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації проєкту 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проєкту, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 

проєкта на кінець 2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 23865038,400110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітадьні видатки 2022 49900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2022 3900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

«Капітальний ремонт Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради» Чернігівської 

області із впровадженням заходів 

теплореновації по вул.Шевченка, 98-а в 

м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області.Корегування ПКД 2022 106100

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Виготовлення ПКД по об’єкту "Енергетична 

реновація (капітальний ремонт) будівлі 

опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл." 2022 49000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл. 2022 700000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 2022 99950

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 

розмірів) житлового будинку за адресою вул. 

Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, 

для облаштування притулку для осіб, які 

постаждали від домашнього насильства" 2022 748928,40

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 300000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - 

зони відпочинку по вул. Шевченка бвля 

будинку 72 в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2022 46700

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 

твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 в 

м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД 2022 49950

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 

забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем із 

встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101" 2022 49000

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 22 червня 2022 року № 180 "Про внесення змін до  рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 

4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році



0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська 

центральна районна лікарні Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2022 100000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 2022 199600

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

ПКД "Капітальнийй ремонт ділянки дороги 

вул. Петра Лісового в с.Бреч Корюківської 

міської ради Корюківського району 

Чернігівської області з поданням та 

проходженням експертизи» 2022 49950

0117560 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 2022 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів Капітальні видатки 2022 74900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки 2022 21152000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 755650

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2022 560000

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Капітальний ремонт приміщення їдальні 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. ПКД 2022 49900

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 45750

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2022 100000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 24620688,40 Х

                 Міський голова Ратан АХМЕДОВ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 71226093,40 46966305 24259788,40 23672188,40

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма заходів з відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 

роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 122000 122000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 449900 400000 49900 49900

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 275300 275300

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10902000 10153000 749000 749000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 1986400 1886450 99950 99950

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 90000 90000

0113124 3124 1090

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022 -2026 роки

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 798928,40 50000 748928,40 748928,40

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 1110600 1110600

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 210000 210000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 390000 390000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 35000 35000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 133600 133600

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 

населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-

2024роки", "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки",  "Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, дев’ятої сесії 

восьмого скликання від 

09.11.2021 15272110 14972110 300000 300000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та розмноження 

бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 

2020-2022роки,

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, 49900 49900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очистку притоків додаткових вод системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 660000 660000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 

Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 

населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-

2024роки"

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 6488080 6441380 46700 46700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 134640 134640

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії 

для потреб населення міста Корюківка в опалювальному 

періоді 2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 3168000 3168000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 113290 79990 33300

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 161260 161260 161260

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 199600 199600 199600

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 300000 300000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

Програма «Розвиток житлово-комунального 

господарства та благоустрій населених пунктів 

Корюківської міської ради» на 2019-2024роки

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 2149950 2100000 49950 49950

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 70000 30000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 74900 74900 74900

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22 червня 2022 року № 180 "Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восього скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ 

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних



0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП "Убідське")

Рішення виконавчого 

комітету Корюківської 

міської ради  від 10.05.2022 

№ 133 1152000 1152000 1152000

0117670 7670 0491

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП 

"Корюківкаводоканал")

Рішення виконавчого 

комітету Корюківської 

міської ради  від 25.05.2022 

№ 135 20000000 20000000 20000000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 20915 20915

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 30000 30000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха
Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2022 1711520 1711520

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік

Рішення 

виконкому від 10 

травня 2022 № 1689000 1689000

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання 

від 15.12.2020 513900 513900

0118831 8831 1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської 

міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 220400 180000 40400

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 158000 158000

0119820 9820 0180

Субвенція з місцевого бюджету дердавному 

бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із 

законом заходів загальної мобілізації та з 

метою відсічі збройної агресії Російської 

Федерації проти України та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державної незалежності україни, її 

територіальної цілісності

Програма підтримки діяльності органів виконавчої влади 

Корюківського району на 2022 рік

Рішення 

виконавчого 

комітету від 

21.04.2022 № 90 20000 20000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 2175775 2175775 0 0

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 415800 415800

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у 

закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2021 39375 39375

061142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 366000 366000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 741600 741600

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 613000 613000

РАЗОМ 73401868,40 49142080 24259788,40 23672188,40

Ратан АХМЕДОВМіський голова



 
У К Р А Ї Н А 

                ДСК 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 червня 2022 року м. Корюківка                           № 181 

 

Про затвердження дефектного акту та  

локального кошторису на правах  

зведеного кошторисного розрахунку  
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 червня 2022 року м. Корюківка                   № 182      

 

Про затвердження висновку про  

можливість постійного проживання  

малолітньої дитини разом з одним із батьків 
 

Розглянувши ухвалу про відкриття провадження у справі № 736/393/22 

Корюківського районного суду Чернігівської області щодо витребування від 

органу опіки та піклування Корюківської міської ради висновку про можливість 

постійного проживання малолітньої дитини разом із Доропій Анжелою 

Олександрівною, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Корюківської міської 

ради щодо можливості постійного проживання малолітньої дитини Каплистого 

Костянтина Володимировича, 19 квітня 2021 року народження, разом з матір’ю 

Доропій Анжелою Олександрівною, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення виконавчого комітету 

        Корюківської міської ради 

        від 20.06.2022 року № 182 

 

Висновок  

органу опіки та піклування Корюківської міської ради 

щодо можливості постійного проживання малолітньої дитини  

Каплистого Костянтина Володимировича, 19 квітня 2021 року 

народження, разом з матір’ю Доропій Анжелою Олександрівною 

 

13 червня 2022 року комісією у складі начальника відділу юридичного 

відділу – державного реєстратора виконавчого апарату міської ради Бабич 

Вікторією Сергіївною, начальником Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради Одерій Оленою Арсентіївною, начальником служби у справах 

дітей Корюківської районної державної адміністрації Гирич Оксаною 

Вікторівною, фахівцем соціальної роботи відділу соціальних служб Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради Гаврилюк Тетяною 

Віталіївною, фахівцем соціальної роботи відділу соціальних служб Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради Федченко Світланою 

Василівною проведено обстеження умов проживання Доропій Анжели 

Олександрівни, за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, м. 

Корюківка, вул. Бульварна, б. 20, кв. 9. 

За результатами обстеження встановлено, що квартира знаходиться в 

двоповерховому багатоквартирному будинку, квартира загальною площею 46 

м.кв. складається з двох житлових кімнат, кухні, санвузлу.  

Умови проживання задовільні. Квартира облаштована необхідними 

меблями та побутовою технікою. Опалення автономне, централізоване 

водопостачання та водовідведення, електропостачання. Продуктами харчування 

забезпечені в достатній кількості. 

Дитина має місце для сну та відпочинку, достатньо розвиваючих іграшок 

відповідно до віку, одягу. 

Разом з Доропій Анжелою Олександрівною, 30.03.1987 р.н., проживає її 

старший син Доропій Кирило Сергійович, 06.07.2006 р.н. та Каплистий 

Костянтин Володимирович, 19.04.2021 р.н. 

Враховуючи вищевикладене, умови проживання матері з дитиною 

задовільні та вбачається за можливе проживання малолітнього Каплистого 

Костянтина Володимировича,19.04.2021 р.н. разом з його матір’ю Доропій 

Анжелою Олександрівною за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Бульварна, б. 20, кв. 9. 

 

 

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 червня  2022  року м. Корюківка                            № 183 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору оренди земельної ділянки,  

власником якої є дитина 
 

Розглянувши заяви жителів с. Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області, вул. ХХХХ Петрика В.В. та Петрик О.В. від 09.06.2022 

року та додані до  них документи, відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 34 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ:   

 
1. Надати дозвіл Петрику Валентину Валерійовичу та Петрик Ользі 

Володимирівні діяти в інтересах малолітньої дитини Петрик Ліани 

Валентинівни, ХХХХ року народження, при підписанні договору оренди 

земельної ділянки, що належить дитині, кадастровий номер  

7422483500:07:000:0095, розташованої в адміністративних межах Корюківської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Попередити батьків дитини Петрика Валентина Валерійовича та 

Петрик Ольгу Володимирівну про відповідальність за порушення чинного 

законодавства щодо захисту майнових прав дитини. 

 

3. Зобов’язати батьків дитини Петрика Валентина Валерійовича та 

Петрик Ольгу Володимирівну надати до Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради копію договору оренди земельної ділянки протягом місяця після 

реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно.  

 



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 червня  2022  року м. Корюківка                            № 184 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

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 «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. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради наступних осіб: 

1.1. Хоменка Арсенія Олександровича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 27.04.2022 № 01-10/85. 

1.2. Роденка Олександра Олександрович, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 15.02.2022 № 01-10/62. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 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 червня 2022 року м. Корюківка № 185 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 13.06.2022 року № 94, КП 

«Убідьське» від 14.06.2022 року № 38, КП «Рампа» від 20.06.2022 року                 

№ 76/06-22, КП «Корюківкаводоканал» від 21.06.2022 року № 82, КП 

«Благоустрій» від 20.06.2022 року № 113, Корюківського центру сімейної 

медицини від 22.06.2022 року № 03-05/171, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 01 липня 2022 року штатний розпис: 

1.1. Корюківської житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

1.2. Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

що додається. 

1.3. Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що 

додається. 

1.4. Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради, що додається. 

1.5. Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

що додається. 

1.6. Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Вважати таким, що втратили чинність з 01 липня 2022 року:  

2.1. Підпункт 1.2. пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 30.11.2021 року № 537 «Про затвердження структури та 

штатних розписів». 

2.2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

25.05.2022 року № 157 «Про затвердження штатних розписів». 



2.3. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24.01.2022 року № 22 «Про затвердження штатного розпису». 

2.4. Пункт 4 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

30.11.2021 року № 537 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

2.5. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

08.06.2022 року № 176 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

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 червня 2022 року м. Корюківка                      № 186 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

17.06.2022 року № 40, 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. 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: 

- Сухобок Ганні Юхимівні – жительці с. Перелюб (ХХХХ р.н.); 

- Орешко Єфросинії Леонтіївні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради 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 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 червня 2022 року м. Корюківка                   №187    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня Конституції України 
 

Розглянувши подання підприємств, установ, 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 Дня Конституції України, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

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 20.06.2022 року № 01-11/181. 

- 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 17.06.2022 року № 02-29/112. 

- Бистревську Наталію Федорівну – ветерана праці, члена міської 

первинної ветеранської організації, голову ревізійної комісії Корюківської 

районної організації ветеранів. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

17.06.2022 року № 39. 

- Потапенко Лідію Миколаївну – оператора машинного доїння Приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк». 



Підстава: подання Приватного сільськогосподарського підприємства 

«Червоний маяк» від 20.06.2022 року № 78. 

- Стецка Михайла Олександровича – старший фельдшер Корюківської 

станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КНП 

«Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської ради. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 17.06.2022 року 

вх. № 201/04-04. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти 

в сумі 1500,00 грн (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 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 червня 2022 року м. Корюківка № 188 

 

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», керуючись 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 Олександрівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 08.06.2022 року №№ 15-16, що додаються. 

 

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 червня 2022 року м. Корюківка № 189 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Кисіль Н.П. та додані до неї 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 19.01.2021 року             

№ 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.) Кисіль Наталії Петрівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання Кисіля Сергія 

Миколайовича, безробітного, який помер 12.06.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

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 червня 2022 року       м. Корюківка           № 190 

 

Про надання згоди на проведення 

реконструкції покриття частини будівлі 
 

Розглянувши звернення начальника Управління поліції охорони в 

Чернігівській області Ігоря Магдибора від 06.06.2022 року № 649/43/45-01-2022 

щодо надання згоди на здійснення реконструкції покриття (даху) частини 

нежитлової будівлі, що належить УПО в Чернігівській області на праві спільної 

часткової власності та додані ескізи намірів реконструкції, враховуючи, що 

Корюківська міська рада є співвласником будівлі, керуючись Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про 

основи містобудування», ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати згоду на здійснення реконструкції покриття (даху) частини 

нежитлової будівлі, що належить Управлінню поліції охорони в Чернігівській 

області на праві спільної часткової власності та знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 

83а, з дотриманням забудовником наказу Департаменту поліції охорони 

Національної поліції України від 08.02.2022 року № 13 «Про використання в 

службовій діяльності Фірмового стилю поліції охорони».  

 

2. Зобов’язати Управління поліції охорони в Чернігівській області 

здійснювати реконструкцію покриття (даху) частини нежитлової будівлі з 

дотриманням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

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

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, затверджених рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. 



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 

 

22 червня 2022 року м. Корюківка № 191 

 

Про делегування повноважень  
 

З метою повноцінного та ефективного функціонування підприємств, 

установ та організацій комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, захисту прав та інтересів громадян – жителів міста 

Корюківка в опалювальний сезон, необхідністю забезпечення їх безперебійним 

постачанням теплової енергії об’єктам критичної інфраструктури в осінньо-

зимовий період, враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до 

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

воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись ст. 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Делегувати Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради повноваження з організації здійснення будівництва 

блочно – модульної котельні на твердому паливі по вулиці Шевченка в                    

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області поряд з існуючою.   

  

2. Укласти тристоронній договір між Корюківською міською радою 

(Замовник будівництва), Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради (Платник) та відповідними підрядними організаціями, 

щодо здійснення розробки проєктно – кошторисної документації, здійснення 

авторського та технічного нагляду, закупівлю матеріалів та виконання 

будівельних робіт, щодо об’єкту будівництва блочно – модульної котельні на 

твердому паливі. 

 

3. Контроль за виконанням цього 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 червня 2022 року м. Корюківка № 192 

 

Про затвердження калькуляції 

вартості послуг КП «Убідьське»  
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 14.06.2022 року № 37 щодо 

затвердження вартості тракторних послуг, що надаються підприємством, 

керуючись ст.ст. 29, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 липня 2022 року калькуляції вартості однієї години 

послуг тракторів Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82 та МТЗ-82.1Беларус Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради з надання послуг для 

потреб бюджетних організацій і населення, що додаються. 

 

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 червня 2022 року м. Корюківка № 193 

 

Про погодження отримання майна  

у вигляді гуманітарної допомоги  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 22.06.2022 року № 

03-05/294 щодо отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно 

до Закону України «Про гуманітарну допомогу», постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної 

допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

укладання Договору про отримання гуманітарної допомоги з Фондом 

Міжнародної Солідарності (Республіка Польща) (далі – Договір).   

 
2. Погодити отримання Комунальним некомерційним підприємством 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

гуманітарної допомоги згідно додатку. 

 

3. Уповноважити т.в.о. генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара С.Г.: 

3.1. На підписання Договору та відповідного акту приймання-передачі 

майна. 

3.2. Здійснити заходи щодо державної реєстрації отриманого майна 

(транспортного засобу) у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

4. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 



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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 22.06.2022 року № 193 

 

 

Перелік майна, 

що надається КНП «Корюківська ЦРЛ»  

Фондом Міжнародної Солідарності (Республіка Польща) 

відповідно до Договору про отримання гуманітарної допомоги 
 

Марка авто РЕНО RENAULT 

Модель авто МАСТЕР MASTER 

Найменування 

(тип) 

Спеціалізований санітарний 

автомобіль швидкої екстреної 

медичної допомоги типу B з 

обладнанням 

Код згідно 

УКТЗЕД: 8703 32 

19 00 

Рік випуску  2022  

Місць 4+1  

Об’єм двигуна 2299 см3 Дизель  

Повна маса 3500 кг  

Орієнтовна вага 2940 кг  

Колір жовтий  

 

 

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 червня 2022 року м. Корюківка                   № 194      

 

Про продовження терміну  

проведення конкурсу  

з визначення виконавця послуг  

з вивезення побутових відходів  
 

Розглянувши протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів                  

від 21.06.2022 року, враховуючи Указ Президента України № 64/2022                               

від 24.02.2022 року (зі змінами), що затверджений Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі мінами), керуючись ст. 30 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити термін проведення конкурсу з визначення виконавця послуг 

з вивезення побутових відходів на 30 діб з дня завершення чи скасування 

воєнного стану, введеного на території України відповідно до Указу 

Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) що затверджений 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі мінами). 

 

2. На час проведення конкурсного відбору та до визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів, відповідні послуги здійснює 

Корюківська житлово – експлуатаційна контора на підставі попередньо 

укладеного договору.  

 

3. Виконавчому апарату міської ради розмістити відповідне оголошення на 

офіційному сайті ради та в друкованих засобах масової інформації місцевого 

значення.   



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 
  

 


