
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 23.05.2022 р. № 49 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 25.05.2022 року 
 

1. Про помісячний розпис субвенції. 

2. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки. 

3. 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)». 

4. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року. 

5. Про включення до Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР. 

6. Про надання дозволу на обробку інформації на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР. 

7. Про встановлення опіки над дитиною-сиротою та призначення опікуна. 

8. Про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, та призначення опікуна. 

9. Про впорядкування адресного господарства. 

10. Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник». 

11. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій». 
12. Про внесення змін до положення та порядку надання разової адресної 

допомоги. 

13. Про надання разової матеріальної допомоги. 

14. Про надання допомоги на поховання. 

15. Про преміювання. 

16. Про затвердження акту. 

17. Про знесення зелених насаджень. 

18. Про передачу гуманітарної допомоги. 

19. Про оплату ритуальних послуг. 

20. Про зупинення дії окремих пунктів положення та порядку надання 

разової адресної допомоги. 

21. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

22. Про передачу продуктів харчування.  

23. Про встановлення особливого режиму роботи дошкільних закладів 

Корюківської міської ради. 

24. Про затвердження штатних розписів. 
25. Про погодження примусового відчуження майна. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 134 

 

Про помісячний розпис субвенції 
 

Відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової 

адміністрації від 12.05.2022 року № 175 «Про скорочення обсягів міжбюджетних 

трансфертів», враховуючи лист Департаменту фінансів Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 16.05.2022 року № 07-20/39 «Про зміни до 

помісячного розпису та помісячний розпис зі змінами субвенції», керуючись                    

п. 15 рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

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

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити зміни до помісячного розпису субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розрізі розпорядників 

згідно додатку 1. 

 

2. Затвердити помісячний розпису (зі змінами) субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розрізі 

розпорядників згідно додатку 2. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



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

Рівень 

розпорядника Назва КПКВКМБ 0 0 0 0 -2730 -2730 -2730 -2730 -2800 -2730 -2730 -5460 -24640

Головний Міська рада 0111200 0 0 0 0 -350 -350 -350 -350 -360 -350 -350 -590 -3050

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 1 "Дельфін" 0111200 0 0 0 0 -175 -175 -175 -175 -180 -175 -175 -295 -1525

 - видатки споживання -175 -175 -175 -175 -180 -175 -175 -295 -1525

 - видатки розвитку 0

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 4 "Веселка" 0111200 0 0 0 0 -175 -175 -175 -175 -180 -175 -175 -295 -1525

 - видатки споживання -175 -175 -175 -175 -180 -175 -175 -295 -1525

 - видатки розвитку 0

Головний

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 0611200 0 0 0 0 -2380 -2380 -2380 -2380 -2440 -2380 -2380 -4870 -21590

 - видатки споживання -1760 -1760 -1760 -1760 -1820 -1760 -1760 -2970 -15350

 - видатки розвитку -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -1900 -6240

ВСЬОГО 0 0 0 0 -2730 -2730 -2730 -2730 -2800 -2730 -2730 -5460 -24640

 - видатки споживання 0 0 0 0 -2110 -2110 -2110 -2110 -2180 -2110 -2110 -3560 -18400

 - видатки розвитку 0 0 0 0 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -1900 -6240

Міськтй голова Ратан АХМЕДОВ

Зміни до помісячного розпису  субвенції з місцевого  бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на 2022 рік

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25 травня 2022 року № 134

"Про зміни до  розпису  субвенції"



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

Обласний бюджет 0

Рівень 

розпорядника Назва КПКВКМБ 5500 15300 20500 20500 17770 17770 17770 17770 18200 17770 17770 35450 222070

Головний Міська рада 0111200 920 2550 7750 7750 2200 2200 2200 2200 2270 2200 2200 3630 38070

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 1 "Дельфін" 0111200 460 1275 6475 6475 1100 1100 1100 1100 1135 1100 1100 1815 24235

 - видатки споживання 460 1275 1275 1275 1100 1100 1100 1100 1135 1100 1100 1815 13835

 - видатки розвитку 5200 5200 10400

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 4 "Веселка" 0111200 460 1275 1275 1275 1100 1100 1100 1100 1135 1100 1100 1815 13835

 - видатки споживання 460 1275 1275 1275 1100 1100 1100 1100 1135 1100 1100 1815 13835

 - видатки розвитку 0

Головний

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 0611200 4580 12750 12750 12750 15570 15570 15570 15570 15930 15570 15570 31820 184000

 - видатки споживання 4580 12750 12750 12750 10990 10990 10990 10990 11350 10990 10990 18130 138250

 - видатки розвитку 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 13690 45750

Олександрівський сільський 

бюджет 0

ВСЬОГО 5500 15300 20500 20500 17770 17770 17770 17770 18200 17770 17770 35450 222070

 - видатки споживання 5500 15300 15300 15300 13190 13190 13190 13190 13620 13190 13190 21760 165920

 - видатки розвитку 0 0 5200 5200 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 13690 56150

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Помісячний розпис (зі змінами)  субвенції з місцевого  бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на 2022 рік

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25 травня 2022 року № 134

"Про зміни до  розпису  субвенції"



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 135 

 

Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 

 
Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І. про внесення змін до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року  

№ 5-31/VІІ, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 

року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», 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. прийняти до відома.  

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                     

№ 5-31/VIІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн. 

2021 рік – 14810000,00 грн. 

2022 рік – 29650000,00 грн. 



2.2. В Розділі 1. Програми після слів «КП «Корюківкаводоканал»» слова 

«будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних 

ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, 

малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення 

каркасних конструкцій і покрівель;» викласти в наступній редакції: 

«будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, очисних споруд біологічної очистки, вуличну 

розподільну мережу, інших комунікаційних ліній місцевого призначення, 

штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, малярні роботи та скління, 

покриття підлог та облицювання стін, виготовлення каркасних конструкцій і 

покрівель;». 

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

та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

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

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 13 800 000,00 

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

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

 Разом 14 130 000,00 14 810 000,00     29 650 000,00 

 

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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка                      № 136 

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

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

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 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 263 614 692,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 236 713 953,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 26 900 738,40 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                

40 400,00 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 15 763 878,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 15 763 878,40 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

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

міського бюджету, визначених цим пунктом. 

 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 62 653 208,40 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.». 

 

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
  

 



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 25 травня  2022 року № 136 "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 15758782,04 -1129056,36 16887838,40 5419588,40

208000 15758782,04 -1129056,36 16887838,40 5419588,40

208100 15758782,04 14634822,04 1123960 801470

208400 0 -15763878,40 15763878,40 4618118,40

600000 15758782,04 -1129056,36 16887838,40 5419588,40

602000 15758782,04 -1129056,36 16887838,40 5419588,40

602100 15758782,04 14634822,04 1123960 801470

602400
0 -15763878,40 15763878,40 4618118,40

15758782,04 -1129056,36 16887838,40 5419588,40

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

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

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 25 травня  2022 року № 136"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



    

(грн)

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

0100000 104909778,64 84664178,64 40658585,00 10782645,00 20245600,00 17984088,40 16453988,40 1530100,00 0,00 0,00 16453988,40 122893867,04

0110000 104909779 84664179 40658585 10782645 20245600 17984088 16453988 1530100 0 0 16453988 122893867

Х 0100 Х 24558725 24558725 16977300 1095200 0 49900 49900 0 0 0 49900 24608625

0110150 0150 0111 23703600 23703600 16977300 1095200 23703600

0110180 0180 0133 855125 855125 49900 49900 49900 905025

Х 1000 Х 22333233,64 22333233,64 12991385 4864885 0 1770200 787300 982900 0 0 787300 24103433,64

0111010 1010 0910 22284185 22284185 12950000 4864885 1759800 776900 982900 776900 24043985

0111200 1200 0990 27670 27670 23860 10400 10400 10400 38070

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

Х 2000 Х 10588000 10588000 0 0 0 2049000 2049000 0 0 0 2049000 12637000

0112010 2010 0731 8748000 8748000 2049000 2049000 2049000 10797000

0112111 2111 0726 1750000 1750000 1750000

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 26491530 6625920 0 4167800 19865610 1068700 1068700 0 0 0 1068700 27560230

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15682010 15682010 1022000 1022000 1022000 16704010

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

видатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

усього
комунальні 

послуги та 

енергоносії

усього

Загальний фонд

            з   них

видатки 

споживання 

          з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

25 травня 2022 року № 136 "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

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   

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

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

Житлово - комунальне господарство

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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



0116030 6030 0620 6625920 6625920 4167800 46700 46700 46700 6672620

0116071 6071 0640 4050000 4050000 4050000

Х 7000 Х 2788410 2408420 0 0 379990 11760960 11727660 33300 0 0 11727660 14549370

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 11152000 11152000 11152000 11152000

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 2518520 2518520 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 3032420

0118110 8110 0320 1511520 1511520 1511520

0118240 8240 0380 1007000 1007000 1007000

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Інша діяльність

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

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)

Організація благоустрою населених пунктів

Економічна діяльність

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Здійснення заходів із землеустрою

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

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)



0600000 128740765 128740765 82057220 14693330 0 8916650 851650 8065000 0 0 851650 137657415

0610000 128740765 128740765 82057220 14693330 0 8916650 851650 8065000 0 0 851650 137657415

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 111039265 111039265 72314070 12872180 0 8751650 751650 8000000 0 0 751650 119790915

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 33554300 33554300 12650000 10901300 8109900 609900 7500000 609900 41664200

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 96000 96000 96000 5670700

0611142 1142 0990 366000 366000 366000

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 13045450 13045450 7090000 1821150 0 165000 100000 65000 0 0 100000 13210450

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 613000 613000 613000

Х 5000 Х 2632300 2632300 1615000 0 0 0 0 0 0 0 0 2632300

0615011 5011 0810 248000 248000 248000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2294300 2294300 1615000 2294300

3700000 3063410 3063410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3063410

3710000 3063410 3063410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3063410

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 1806600 1806600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1806600

3719770 9770 0180 1786600 1786600 1786600

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 236713953,64 216468353,64 123689305 25508275 20245600 26900738,40 17305638,40 9595100 0 0 17305638,40 263614692,04

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

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

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

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

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

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

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Ратан АХМЕДОВ



(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

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 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 25 травня 2022 року № 136 "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

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25 травня  2022 року №136 "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

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

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



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

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 1806600

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1. Трансферти із загального фонду



(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) 16453988,400110150 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 2022 273000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт харчового блоку 

нежитлового приміщення ДНЗ № 4 "Веселка" 

за адбресою провул. Бульварний, 8 А в 

м.Корюківка, в тому числі ПКД 2022 500000

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 Капітальні видатки 2022 1300000

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. 700000

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 1022000

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

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

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 25 травня 2022 року № 136 "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



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 11152000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 851650

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

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти Капітальні видатки 2022 96000

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 17305638,40 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) 60477433,40 44456855 16020578,40 15432978,40

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 10797000 8748000 2049000 2049000

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 1750000 1750000

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

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 15994110 14972110 1022000 1022000

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 4050000 4050000

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

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

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 10000000 10000000 10000000

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 25 травня 2022 року № 136 "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

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



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 1537320 1537320

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 № 381200 381200

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

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 № 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 62653208,40 46632630 16020578,40 15432978,40

Ратан АХМЕДОВМіський голова



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 137 

 

Про звіт про виконання бюджету  

Корюківської міської територіальної громади  

за І квартал 2022 року 

 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 

ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І квартал 2022 року: 

- по доходах бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі  

53 955,9 тис. гривень, в тому числі по доходах загального фонду у сумі 52 857,2 

тис. гривень та спеціального фонду у сумі 1 098,7 тис. гривень; 

- по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади у 

сумі 46 235,3 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі  

44 922,7 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 1 312,6 тис. гривень. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 
  

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 179450,0 41030,0 38058,2 92,8

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 118900,0 28110,0 25538,7 90,9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900,0 28110,0 25538,7 90,9

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 0,0

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320,0 2205,0 2912,0 132,1

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940,0 2080,0 1661,3 79,9

18000000 Місцеві податки 40290,0 8635,0 7946,2 92,0

18010000 Податок на майно 23175,0 4720,0 3880,5 82,2

18050000 Єдиний податок  17115,0 3915,0 4065,7 103,8

20000000 Неподаткові надходження 2250,0 364,7 491,4 134,7

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50,0 5,0 16,1 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50,0 5,0 16,1 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            2170,0 352,2 435,7 123,7

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555,0 240,0 350,6 146,1

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 600,0 110,0 82,6 75,1

22090000 Державне мито  15,0 2,2 2,5 113,6

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0

24000000 Iншi неподаткові надходження 30,0 7,5 39,6 В/100

24060000 Інші надходження  30,0 7,5 39,6 В/100

Разом власних доходів 181700,0 41394,7 38549,6 93,1

40000000 Офіційні трансферти 62520,1 14694,8 14307,6 97,4

41000000 Від органів державного управління 62520,1 14694,8 14307,6 97,4

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61725,9 14258,7 14258,7 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 246,7 41,3 20,8 50,4

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547,5 394,8 28,1 7,1

Разом доходів по загальному  фонду 244220,1 56089,5 52857,2 94,2

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 265,0 60,8 45,4 74,7

19000000 Інші податки і збори 265,0 60,8 45,4 74,7

20000000 Неподаткові надходження 9047,9 2262,0 1053,3 46,6

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 7,7

25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047,9 2262,0 1045,6 46,2

30000000 Доходи від операцій з капіталом  700,0 700,0 0,0 0,0

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10012,9 3022,8 1098,7 36,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ 254233,0 59112,3 53955,9 91,3

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від  25 травня 2022 року № 137                                                                  

"Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал  

2022 року"

Виконання міського бюджету за  І квартал 2022 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на І 

квартал 2022 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 27097,7 7710,3 5801,5 75,2 21,4

1000 Освіта 139563,4 41252,9 28381,4 68,8 20,3

2000 Охорона здоров’я 10588,0 5188,0 572,4 11,0 5,4

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 16373,0 4086,2 3254,6 79,6 19,9

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 198,6 45,9 20,7 45,2 10,4

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 

населення 50,0 50,0 0,0 0,0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110,6 303,5 149,4 49,2 13,5

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 741,6 0,0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 210,0 70,0 42,9 61,3 20,4

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390,0 121,1 59,5 49,1 15,2

3240 Інші заклади та заходи 13672,2 3495,7 2982,1 85,3 21,8

4000 Культура і мистецтво 13045,5 4183,9 2328,7 55,7 17,9

5000 Фізична культура і спорт 2632,3 760,5 514,9 67,7 19,6

6000 Житлово - комунальне господарство 27122,7 11169,1 3636,9 32,6 13,4

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 164,8 164,8 0,0 0,0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 15682,0 3817,8 2202,0 57,7 14,0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6625,9 2536,5 486,3 19,2 7,3

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні 

послуги 4650,0 4650,0 948,6 20,4 20,4

7000 Економічна діяльність 3688,4 518,9 75,1 14,5 2,0

7130 Здійснення заходів із землеустрою 80,0 80,0 0,0 0,0

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 300 150 27,0 18,0 9,0

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 3000 0,0

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості 227,5 227,5

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 80,9 61,4 48,1 78,3 59,5

8000 Інша діяльність 637,3 637,3 187,3 29,4

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 637,3 637,3 187,3 29,4 29,4

Разом  по загальному фонду 240748,3 75507,0 44752,7 59,3 18,6

Міжбюджетні трансферти 170,0 170,0 170,0 100,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 170,0 170,0 170,0 100,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 240918,3 75677,0 44922,7 59,4 18,6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180,0 45,0 0,0 0,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 16907,0 1312,6 7,8 7,8

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 9047,9 985,8 10,9 10,9

Бюджет розвитку 7311,9 326,8 4,5 4,5

7130 Здійснення заходів із землеуствою 33,3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 513,9 0,0 0,0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40,4 0,0 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 257825,2 75677,0 46235,3 61,1 17,9

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220,4 45,0 0,0 0,0 0,0

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 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка                             № 138  

 

Про включення до Поіменного списку осіб,  

яким дозволено обробляти інформацію на  

типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР 
 

Для забезпечення використання доступу до функцій, що реалізуються 

Центром обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів на типовому робочому місці 

користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру (далі - Користувач ІТС ЄДР) № 101460101, що розташований за адресою:                                 

вул. Вокзальна м. Корюківка в приміщенні № 9, вищий ступінь обмеження 

доступу до інформації «конфіденційна інформація», керуючись ст. 28 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до Поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти 

інформацію на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР:  

- адміністратора відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради Михліну Юлію Василівну. 

 

2. Відповідальному за захист інформації/Службі захисту інформації 

типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР:  

 забезпечити користувачів необхідною документацією для роботи в КСЗІ 

ТРМ Користувача ІТС ЄДР;  

 провести інструктаж (під розпис) з користувачами щодо правил роботи в 

КСЗІ ТРМ Користувача ІТС ЄДР;  

 забезпечити взаємодію зі Службою захисту інформації КСЗІ ІТС ЄДР в 

частині реєстрації в КСЗІ ІТС ЄДР посадових осіб, які включені до Поіменного 

списку.  

 



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 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка                            № 139 

 

Про надання дозволу на обробку інформації  

на типовому робочому місці Користувача ІТС ЄДР  
 

Для забезпечення виконання функцій посадовими особами згідно з 

встановленими повноваженнями на типовому робочому місці Користувача ІТС 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на обробку інформації на типовому робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР № 101460101 посадовій особі відповідно до Поіменного 

списку осіб, яким дозволено обробляти інформацію на робочому місці 

Користувача ІТС ЄДР, визначеного рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 25.05.2022 року № 138 «Про включення до 

поіменного списку осіб, яким дозволено обробляти інформацію на типовому 

робочому місці Користувача ІТС ЄДР».  

 

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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка                            № 140 

 

Про встановлення опіки над дитиною-сиротою 

та призначення опікуна 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та Сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року            

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

прав дитини», рішення виконавчого комітету міської ради від 10.05.2022 року 

№ 125 «Про встановлення статусу дитини-сироти», висновку Служби у справах 

дітей Корюківської міської ради від 16.05.2022 року № 01-10/91, заяви ХХХХ, 

жителя с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, вул. 

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

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

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити опіку над дитиною-сиротою ХХХХ року народження. 

1.1. Малолітній ХХХХ року народження, перебуває на первинному обліку 

у Службі у справах дітей Корюківської міської ради Чернігівської області як 

дитина-сирота. Мати дитини, ХХХХ, померла 01.05.2022 року. Відомості про 

батька у свідоцтві про народження дитини записано відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України. 

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.05.2022 

року № 125 «Про встановлення статусу дитини-сироти» дитині ХХХХ року 

народження, встановлено статус дитини-сироти. 

Майна чи житла ХХХХ р. н., не має. Він має сестер ХХХХ року 

народження, ХХХХ року народження, ХХХХ року народження, ХХХХ року 

народження, які проживають разом з малолітнім ХХХХ року народження в с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, вул. ХХХХ.  

 



2. Призначити опікуном ХХХХ року народження, ХХХХ року 

народження, жителя с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської 

області, вул. ХХХХ. 

 

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

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

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

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

психічний розвиток, щорічно звітує перед органом опіки та піклування про 

виконання своїх обов’язків. 

 

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

забезпечити оформлення та ведення особової справи дитини-сироти ХХХХ 

року народження, згідно з чинним законодавством. 

 

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

(Наумчик І.В.) забезпечити:   

5.1. Право на здобуття дитиною-сиротою ХХХХ року народження, 

дошкільної, загальної середньої освіти, у разі потреби – забезпечити 

індивідуальне навчання та до 05 грудня щорічно надавати Службі у справах 

дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність встановлення 

опіки над дитиною. 

5.2. Пільгове оздоровлення дитини-сироти ХХХХ року народження, який 

перебуває під опікою. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

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

рік медичного огляду дитиною-сиротою ХХХХ року народження,  здійснювати 

диспансерний нагляд за ним та до 05 грудня щорічно надавати Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність 

встановлення опіки над дитиною. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

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

передбачених бюджетом, призначити і проводити виплати державної 

соціальної допомоги на дитину-сироту ХХХХ року народження, який 

перебуває під опікою. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна та 

дитини, яка перебуває під опікою. 

 



9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка                            № 141 

 

Про встановлення опіки над дитиною,  

позбавленою батьківського піклування, 

та призначення опікуна 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Цивільного та Сімейного 

кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року            

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

прав дитини», рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від  

19.05.2022 року № 131 «Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування», висновку Служби у справах 

дітей Корюківської міської ради від 19.05.2022 року № 01-10/93, заяви ХХХХ, 

яка зареєстрована в м. Чернігів, вул. ХХХХ, фактично проживає в м. Корюківка 

Чернігівської області, вул. ХХХХ, з метою соціального захисту дитини, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   
 

1. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

ХХХХ року народження. 

1.1. Малолітня ХХХХ року народження, перебуває на первинному обліку у 

Службі у справах дітей Чернігівської міської ради Чернігівської області як 

дитина, позбавлена батьківського піклування. Мати дитини, ХХХХ року. 

Батька дитини, ХХХХ, рішенням Деснянсього районного суду м. Чернігова від 

08.02.2022 року по справі № 750/11826/21, провадження №2/750/133/22 

позбавлено батьківських прав.    

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської  міської ради від 19.05.2022 

року № 131 «Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування» дитині ХХХХ року народження, надано 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 



Майна чи житла ХХХХ  р. н., не має.  

 
2. Призначити опікуном малолітньої ХХХХ року народження, ХХХХ року 

народження, яка зареєстрована в м. Чернігів, вул. ХХХХ, фактично проживає в 

м. Корюківка Чернігівської області, вул. ХХХХ. 

 

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

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

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

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

психічний розвиток, щорічно звітує перед органом опіки та піклування про 

виконання своїх обов’язків. 

 

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

забезпечити оформлення та ведення особової справи дитини, позбавленої 

батьківського піклування, ХХХХ року народження, згідно з чинним 

законодавством. 

 

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

(Наумчик І.В.) забезпечити:   

5.1. Право на здобуття дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

ХХХХ року народження, загальної середньої освіти, у разі потреби – 

забезпечити індивідуальне навчання та до 05 грудня щорічно надавати Службі 

у справах дітей Корюківської міської ради інформацію про ефективність 

встановлення опіки над дитиною. 

5.2. Пільгове оздоровлення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

ХХХХ року народження, яка перебуває під опікою. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

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

рік медичного огляду дитиною, позбавленою батьківського піклування, ХХХХ 

року народження,  здійснювати диспансерний нагляд за нею та до 05 грудня 

щорічно надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради 

інформацію про ефективність встановлення опіки над дитиною. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

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

передбачених бюджетом, призначити і проводити виплати державної 

соціальної допомоги на дитину, позбавлену батьківського піклування, ХХХХ 

року народження, яка перебуває під опікою. 

 

8. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 



ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна та 

дитини, яка перебуває під опікою. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 142  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення жительки м. Корюківка Шамари Марії 

Михайлівни та додані до нього документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адреси об’єкту нерухомого майна його фактичному 

розташуванню на території міста Корюківка та з метою упорядкування 

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

та коригування адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджений рішенням дев’ятої сесії 

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

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року              

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

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

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

Мирна, №16), спадкоємицею після померлої власниці якого відповідно до 

договору купівлі-продажу від 26.03.1982 року - Дуденко Олександри Василівни 

є Шамара Марія Михайлівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Мирна, будинок 20. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

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

майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва.   



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 143 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ТОВ «Будівельник»  
 

Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 23.05.2022 року № 20 

щодо погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

підприємством, керуючись ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити з 01 червня 2022 року калькуляцію вартості експлуатації 

однієї години техніки Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будівельник» для надання послуг Корюківській міській раді (додаються): 

- JCB 3CX; 

-мікроавтобусів Volkswagen LT-28, MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 

CDІ; 

- МАЗ СМК 101, 10-20Т-С; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300 з фрезою Simex PL4520; 

- ДТ – 75; 

- ЕО 2621; 

- ЗІЛ ММЗ 4502; 

- КАМАЗ 5511, 55102; 

- котка (ДУ-95, 8 т). 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 21.04.2022 

року № 99 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник»» 

вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2022 року. 

  

 



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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 144     

 

Про затвердження калькуляції 

вартості послуги КП «Благоустрій» 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 18.05.2022 року № 78 щодо 

затвердження калькуляції вартості 1 години надання послуг, керуючись ст.ст. 

28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 червня 2022 року Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості послуг, що 

додається. 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 

року № 446 «Про затвердження калькуляції вартості послуг КП «Благоустрій»» 

вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2022 року. 

 
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 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 145 

 

Про внесення змін до положення та порядку  

надання разової адресної допомоги 
 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації 

проти України, та у зв’язку з зверненнями громадян щодо надання допомоги для 

ліквідації наслідків стихійного лиха (буревію), що нанесло значних руйнувань 

їхнім оселям, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України «Про 

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

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись Законом України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Положення про умови та порядок надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги, а саме викласти його в новій редакції, 

що додається.  

 

2. Внести зміни до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей 

загиблих, а саме викласти його в новій редакції, що додається. 

 

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

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 
  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року 
(зі змінами, рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08.07.2021 р. № 60-7/VIII, 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ  

РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 
2021 рік 

  



1. Загальні положення 

 
1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на Корюківської міської 

територіальної громади та допомоги передбаченої Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

1.2. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може 

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно 

проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади у грошовій формі. 

Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним 

органом. 

Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською радою 

при прийнятті міського бюджету. 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням отриманих 

ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в розрахунку на 

кожного члена сім’ї не повинні перевищувати 1,2 розміру мінімальної 

заробітної плати, матеріального становища та потреби в допомозі, а також з 

урахуванням можливостей міського бюджету. 

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік. 

1.6. Матеріальна допомога надається: 

1.6.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

особам з інвалідністю), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, 

опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які 

постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі 

тощо), потребують вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних із 

водопостачанням тощо та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне 

становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і 

які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 

1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

1.6.3. Постраждалому під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (у разі поранення, 

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 



операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, пов’язаної з участю в 

російсько-українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), тощо). 

1.6.4. Одному із членів сім'ї загиблого/померлого під час участі в 

російсько-українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил) (перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти 

(утриманці) загиблого), місце проживання/перебування яких зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади. 

1.6.5. Одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника російсько-

українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти 

(утриманці) загиблого) до Дня захисників та захисниць України (14 жовтня). 

1.7. До членів сім’ї загиблих/померлих учасників російсько-української 

війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) належать особи 

визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

 

2. Порядок надання разової допомоги 
 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

особи, що її потребує, у виключних випадках - звернення одного з членів її сім'ї 

або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату міської ради 

(ЦНАПу). 

2.2. До звернення додаються: 

- документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує 

обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги (довідка 

лікувальної установи, МСЕК, довідка відповідних органів про те, що громадяни 

потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

технічний паспорт), при умові, що зазначене майно розташоване на території 

міської ради**. У разі, якщо майно розташоване в сільському населеному 

пункті, то підтвердженням права власності також може бути виписка з 

погосподарського обліку; 

- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що 

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім внутрішньо 

переміщених осіб); 

- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій є відмітка про 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 



Корюківської міської територіальної громади; 

- номер рахунку в одній із банківських установ, на який буде перерахована 

матеріальна допомога. 

*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 

якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

**В разі звернення за допомогою громадян, що потерпіли від стихійного 

лиха (повені, пожежі, буревію тощо), до заяви додається акт обстеження майна, 

пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

*** Для отримання допомоги особам відповідності до п.1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. 

до заяви необхідно надати документи передбачені Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

2.3. Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської ради у 

розмірі від 500 грн. до 1500 грн. В окремих випадках громадянам, які опинилися 

в дуже складних життєвих обставинах матеріальна допомога за рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради може бути більшою від 

розміру, встановленого в даному Положенні в межах сум видатків передбачених 

в міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.3. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 2000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.4. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 5000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.5. Положення допомога надається 

щороку у розмірі 5000 грн.  

2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської ради, до 

якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, виконкомом 

може надаватися допомога у розмірі, що не перевищує 10000 грн. 

 Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без 

врахування рівня доходів громадян. 

У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку та 

комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги документів 

відповідно до п. 2.2. даного Положення. 

2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду начальнику 

відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру та 

керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради, який готує проєкт 

рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та підписання 

міським головою, рішення передається до відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 



3. Відмова у наданні матеріальної допомоги 

 
3.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

3.1.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.2 Положення. 

3.1.2. Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не 

навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти (крім осіб, які в 

установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми до 

трьох років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за 

висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, 

дітьми – інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку). 

3.1.3. Якщо з’ясовано, що заявник чи члени його сім’ї мають додаткові 

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

3.1.4. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна 

квартира (будинок). 

3.1.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть 

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

3.1.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

3.2. Рішення про відмову у наданні разової матеріальної допомоги 

приймається на засіданні виконавчого комітету та надається заявнику після його 

оформлення та підписання міським головою. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року  
(зі змінами, рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08.07.2021 р. № 60-7/VIII, 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка  

2021 рік 

  



1. Порядок надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та 

членам сімей загиблих (далі — Порядок) розроблений на виконання Програми 

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки та визначає механізм 

надання разової матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (у разі поранення, 

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, пов’язаної з участю в 

російсько-українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), тощо);  

1.2  одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в російсько-

українській війни, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти 

(утриманці) загиблого) та місце проживання/перебування яких зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади;  

1.3  одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) 

загиблого), місце проживання/перебування якого було зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади, до Дня захисників та 

захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

2. До членів сім’ї загиблих/померлих учасників російсько-української 

війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) належать особи 

визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

3. Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про 

порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги, в межах 

сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці заходи у відповідному 

бюджетному році. 

4. Для отримання разової матеріальної допомоги постраждалий учасник 

російсько-української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних 

сил) або один із членів його сім’ї, один із членів сім’ї загиблого/померлого, 

подає заяву до виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.1 копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій є відмітка про 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

5.2 документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 



органу(органів), які підтверджують факт поранення, контузії чи каліцтва 

заявника під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил) (у тому числі встановлення інвалідності або 

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших 

пошкоджень під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, пов’язаної з участю в 

російсько-українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), тощо); 

5.3 копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.4 інформація про рахунок у банківській установі. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих 

про надання разової допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської 

міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

разової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. 

8. Підставою для здійснення виплати разової матеріальної допомоги є 

рішення виконавчого комітету про надання разової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою разової матеріальної допомоги відповідно до цього 

Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших 

джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата разової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

12. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у 

зв’язку з його смертю виплачуватиметься за заявою одного з членів сім’ї 

(відповідно до п.1.2 Порядку), за умови подання ним відповідної заяви 

упродовж шести місяців з дня смерті. 

 
 

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 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 146 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них матеріали, керуючись 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

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

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Щербатюк Олені Анатоліївні (вул. ХХХХ, с. Буда 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Мель Вірі Іванівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

пожежі. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 18500,00 грн (вісімнадцять 

тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) Балуті Людмилі Андріївні (вул. ХХХХ, с. 

Савинки Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 



 

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

наслідків буревію. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

4. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 3700,00 грн (три тисячі сімсот 

гривень 00 коп.) Зборщик Ользі Іллівні (вул. ХХХХ, с. Перелюб Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, ID-картка ХХХХ, орган, що видав: ХХХХ, УНЗЄДДР: ХХХХ) 

на ліквідацію наслідків буревію. 

4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

5. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 800,00 грн (вісімсот гривень 

00 коп.) Ігнатцовій Ганні Василівні (вул. ХХХХ, с. Перелюб Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків буревію. 

5.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

6. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот 

гривень 00 коп.) Лисенко Тетяні Андріївні (вул. ХХХХ, с. Перелюб 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

УНЗЄДДР: ХХХХ) на ліквідацію наслідків буревію. 

6.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

7. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2900,00 грн (дві тисячі 

дев’ятсот гривень 00 коп.) Пилипцю Валерію Миколайовичу (вул. ХХХХ, с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

наслідків буревію. 

7.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

8. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1800,00 грн (одна тисяча 

вісімсот гривень 00 коп.) Науменко Тетяні Василівні (вул. ХХХХ,                                  

с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ паспорт серії ХХХХ) на 

ліквідацію наслідків буревію. 



 

8.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

9. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 6200,00 грн (шість тисяч 

двісті гривень 00 коп.) Яковець Ганні Григорівні (ХХХХ,  с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

9.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

10. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 7400,00 грн (сім тисяч 

чотириста гривень 00 коп.) Лебех Марії Іванівні (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

10.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

11. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 5500,00 грн (п’ять тисяч 

п’ятсот гривень 00 коп.) Яковцю Михайлу Степановичу (ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

11.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

12. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2200,00 грн (дві тисячі двісті 

гривень 00 коп.) Єрмоленко Марії Григорівні (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

12.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

13. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп.) Шамарі Валентині Миколаївні (вул. ХХХХ,                          

с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на 

ліквідацію наслідків буревію. 

13.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 



 

 

14. Надати разову матеріальну допомогу в сумі в сумі 2200,00 грн (дві тисячі 

двісті гривень 00 коп.) Пакліну Володимиру Олександровичу (вул. ХХХХ, с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

наслідків буревію. 

14.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

15. Надати разову матеріальну допомогу в сумі в сумі 2200,00 грн (дві тисячі 

двісті гривень 00 коп.) Мартиновичу Миколі Володимировичу (вул. ХХХХ, с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

наслідків буревію. 

15.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

16. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2900,00 грн (дві тисячі 

дев’ятсот гривень 00 коп.) Власенко Наталії Володимирівні (вул. ХХХХ, с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

наслідків буревію. 

16.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 

 

17. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1800,00 грн (одна тисяча 

вісімсот гривень 00 коп.) Щербаку Миколі Леонідовичу (вул. ХХХХ, с. 

Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

наслідків буревію. 

17.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

18. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1800,00 грн (одна тисяча 

вісімсот гривень 00 коп.) Кучмі Ірині Віталіївні (ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

18.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

19. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 6200,00 грн (шість тисяч 

двісті гривень 00 коп.) Черниш Катерині Павлівні (вул. ХХХХ,   с. Охрамієвичі 



 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

19.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

20. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1800,00 грн (одна тисяча 

вісімсот гривень 00 коп.) Романенко Ларисі Вікторівні (вул. ХХХХ,                             

с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на 

ліквідацію наслідків буревію. 

20.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

21. Надати разову матеріальну допомогу в сумі в сумі 2200,00 грн (дві тисячі 

двісті гривень 00 коп.) Грукало Людмилі Миколаївні (ХХХХ,                                                 

с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на 

ліквідацію наслідків буревію. 

21.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

22. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп.) Білій Наталії Володимирівні (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

22.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

23. Надати разову матеріальну допомогу в сумі в сумі 2200,00 грн (дві тисячі 

двісті гривень 00 коп.) Мусі Катерині Микитівні (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

буревію. 

23.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

24. Відмовити Петрусенку Миколі Івановичу у наданні разової матеріальної 

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

передбачені Положенням про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги. 



 

25. Відмовити Мусі Юрію Васильовичу у наданні разової матеріальної 

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

передбачені Положенням про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги. 

 

26. 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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 147 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви Грукала С.Ф., Пилипця В.М., Чорного В.П. та додані до 

них документи, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 19.01.2021 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.) Грукалу Сергію Федоровичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Грукало Тетяни 

Петрівни, безробітної, яка померла 26.02.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

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

00 коп.) Пилипцю Валерію Миколайовичу (вул. ХХХХ, с. Охрамієвичі 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання 

Пилипець Тамари Олексіївни, безробітної, яка померла 01.05.2022 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

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



 

00 коп.) Чорному Володимиру Петровичу (вул. ХХХХ, с. Трудовик 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання 

Кугука Анатолія Васильовича, безробітного, який помер 24.02.2022 року. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 148 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання виконуючого обов’язки 

начальника Корюківської житлово-експлуатаційної контори, керуючись 

Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання 

керівників підприємств, установ та організацій, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання виконуючого обов’язки начальника 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори Логвиненка Дмитра Михайловича 

за травень-червень 2022 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 
 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 149 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

29.04.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

адміністрації Чернігівської області від 10.03.2022 року № 01-20/368, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись п 4. ч. 2 ст. 14 Закону 

України «Про основи національного спротиву», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

29 квітня 2022 року про використання бензину та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 208 459,32 грн, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 150 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

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

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Сядринського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 23.05.2022 року № 14, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 
 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 травня 2022 року  м. Корюківка № 151 

 

Про передачу гуманітарної допомоги  
 

З метою сприяння територіальній обороні та заходів національного 

спротиву Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Програми 

сприяння територіальній обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік, що затверджена 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.05.2022 року 

№ 101, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Передати військовій частині А 7333 для використання за цільовим 

призначенням гуманітарну допомогу у вигляді матеріальних цінностей, а саме: 

1.1. 50 (п’ятдесят) матраців; 

1.2. 50 (п’ятдесят) ковдр; 

1.3. 150 (сто п’ятдесят) ліхтариків; 

1.4. 120 (сто двадцять) листів брезенту.  

 

2. Приймання – передачу гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних 

цінностей оформити відповідними актами. 

  

3. Контроль за виконанням 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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 152   

 

Про оплату ритуальних послуг 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій», у зв’язку з повномасштабною 

військовою агресією російської федерації проти України, враховуючи Указ 

Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні» (зі змінами), постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 

року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі 

змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. На час дії воєнного стану на території України, надати дозвіл 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради на 

оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки 

тіл до моргів та бюро судово-медичної експертизи) щодо осіб, 

померлих/загиблих під час участі в російсько-українській війні, які є жителями 

Корюківської міської територіальної громади. 

 
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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 153   

 

Про зупинення дії окремих пунктів положення та порядку  

надання разової адресної допомоги 
 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанову 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 25.05.2022 року № 152 

«Про оплату ритуальних послуг», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. На час дії воєнного стану на території України: 

1.1. Зупинити дію пункту 1.6.4. Положення про умови та порядок надання 

разової адресної матеріальної допомоги; 

1.2. Зупинити дію пункту 1.2. Порядку надання разової матеріальної 

допомоги учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) забезпечити своєчасну оплату ритуальних послуг, визначених в 

п. 1 рішення виконавчого Комітету Корюківської міської ради від 25.05.2022 

року № 152 «Про оплату ритуальних послуг». 

 
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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка                      № 154 

 

Про внесення змін до Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей –  

мешканців Корюківської міської ради  

на 2021-2023 роки 

 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України 

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

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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. Внести зміни до Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, а саме викласти її в 

новій редакції, що додається.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 15.12.2020 року № 6-2/VIII 

(зі змінами, рішення 

виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 25.05.2022 р. № 154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей − 

мешканців Корюківської  міської ради  

на 2021 – 2023 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2020 рік 

  



ПАСПОРТ Програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Бюджетний кодекс України, 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада  

 

7. Термін реалізації програми 

 

2021 – 2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

міський бюджет 

8.  Загальний обсяг фінансових  ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, 

240,0 тис. грн 

2021 – 40,0 тис. грн 

2022 – 150,0 тис. грн 

2023 – 50,0 тис. грн 

  

 

  



Вступ 

  

Російська федерація з лютого 2014 року почала неоголошену війну проти 

України. З 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2018 року було проведено 

антитерористичну операцію (далі - АТО) на сході України. Після АТО на сході 

України була проведена операція Об’єднаних сил (далі - ООС), яка тривала до 24 

лютого 2022 року.  

24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії 

розпочався новий етап російсько-української війни, етап за незалежність і 

суверенітет України, за цивілізаційний вибір. Україна відстоює свою 

приналежність до європейської цивілізації і водночас – за ті цінності, права і 

свободи, що лежать в основі Західного світу. 

Заради нашого спокою військовослужбовці Збройних Сил України 

ризикували та ризикують своїм життям і здоров’ям. На жаль, багато з них 

заплатили за це найвищу ціну – життя. 

Соціальна підтримка сімей військовослужбовців, які хоробро захищають 

нашу країну, та сімей загиблих захисників України – є важливим напрямком 

роботи Корюківської міської ради. 

Прийняття Програми соціальної підтримки учасників російсько-української 

війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021 – 2023 (далі – Програма) надасть 

змогу здійснити комплекс заходів на місцевому рівні з метою фінансової 

допомоги та соціальної, психологічної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час російсько – української 

війни, АТО/ООС та надасть змогу сприяти вирішенню їх соціально–побутових 

проблем.  

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.  

  

1. Загальні положення 

 

В рамках Програми передбачається надання разової матеріальної допомоги: 

- постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії 

чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних 

під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, пов’язаної з участю в російсько-

українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тощо);  

- одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в російсько-

українській війни, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) 

загиблого) та місце проживання/перебування яких зареєстровано на території 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB


Корюківської міської територіальної громади;  

- одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) 

загиблого), місце проживання/перебування якого було зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади, до Дня захисників та 

захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

  

2. Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників 

російсько-української війни, АТО/ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких 

загинули/померли під час російсько-української війни, АТО/ООС шляхом 

надання разової матеріальної допомоги. 

Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в порядку та розмірах визначених Порядком надання 

разової матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 

та Положенням про умови та порядок надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги. 

 

3. Очікувані результати 

 

1. Посилення соціального захисту учасників російсько-української війни, 

АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблого/померлого учасника 

російсько-української війни, АТО/ООС, поліпшення матеріально-побутових 

умов їх проживання та впровадження  впровадження додаткових форм адресної 

підтримки. 

2. Зростання довіри до влади міста. 

3. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх 

сімей. 

 

4. Джерела фінансування 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський 

бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не 

заборонених діючим законодавством України. 

 

5. 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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 155 

 

Про передачу продуктів харчування  
 

З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

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

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

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

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

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

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

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

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

закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг 

(батьківська плата), що надаються закладами загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, та 

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

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

введенням воєнного стану на території України, на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

(Пивовар С.Г.) на загальну суму 23242,98 грн у відповідності до переліку, що 

додається.  

 

2. Передачу продуктів харчування оформити відповідним актом приймання-

передачі. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                        Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25 травня 2022 року № 155 

 

 

ПЕРЕЛІК  

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

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, невикористаних  

Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2,  

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

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

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська ЦРЛ»  

 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів харчування 

Кіль-ть 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кіль-ть 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Окорочка 2,511 211,78 7,714 650,49 

2. Філе куряче 29,793 3565,01 59,267 7281,98 

3. Риба 9,736 784,63 15,764 1286,34 

4. Сметана 1,4 92,99 5,2 345,38 

5. Масло 4,839 1083,88 21,323 4774,14 

6. Картопля 40,950 439,18 102,350 1074,69 

7. Сир кисломолочний 0,400 39,94 7,600 758,80 

8. Сир твердий - - 3,145 853,75 

 Загальна кількість/ 

вартість 

89,629 6217,41 222,363 17025,57 

 Всього    23242,98 

 

 

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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 156 

 

Про встановлення особливого режиму роботи 

дошкільних закладів Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

24.05.2022 року № 01-11/157, наказ начальника ВОКМтаС Корюківської міської 

ради від 24.05.2022 року № 85 «Про відновлення освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти Корюківської міської ради з 01 червня 2022 року», 

враховуючи необхідність забезпечення освітніх потреб дітей, батьки яких 

працюють в установах та організаціях критичної інфраструктури, у зв’язку із 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 

керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, встановити з 

01.06.2022 року особливий режим роботи Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області та Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області (далі – дошкільні заклади), а 

саме: 

1.1. Відновити роботу двох груп кожного дошкільного закладу, 

реорганізувавши їх, за потребою, у різновікові. 

1.2. Затвердити 8,5 годинний режим роботи дошкільних закладів, а саме з  

07 год 30 хв до 16 год 00 хв. 

1.3. Змінити кратність харчування дітей з триразового на дворазове 

(сніданок та обід). 

 

2. З метою збереження життя та здоров’я дітей, швидкого реагування на 

небезпечні ситуації, що можуть виникати в умовах воєнного часу, дозволити 



залучати протягом дня в одній групі трьох вихователів замість двох, 

передбачених Типовими штатними нормативами. 

 

3. 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 
 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 158 

 

Про погодження примусового відчуження майна 
 

Розглянувши клопотання Військової частини ХХХХ, у зв’язку із 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), керуючись законами України «Про передачу, примусове відчуження 

або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану чи 

надзвичайного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити примусове відчуження майна, власником якого є Корюківська 

міська територіальна громада в особі Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», що здійснюється в умовах 

правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його 

вартості, а саме відчуження лісоматеріалу круглого категорії Д об’ємом 10,138 

м.куб. 

 

2. Уповноважити першого заступника міського голови Савченка О.М. на 

підписання Акту про примусове відчуження або вилучення майна, зазначеного 

в пункті 1 даного рішення. 

 

3. Вартість примусово відчуженого майна, зазначеного в пункті 1 даного 

рішення, визначається відповідно до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 08.02.2022 року № 48 «Про погодження цін на 

лісопродукцію та пиломатеріали». 

 

4. Районному комунальному спеціалізованому підприємству 

«Корюківкаліс» (Іллюченко О.П.) відповідно до Порядку розгляду заяв та 

здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово 

відчужене в умовах правого режиму воєнного стану чи надзвичайного стану, 



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 року                  

№ 998, після скасування або закінчення воєнного стану на території України, 

вжити вичерпних заходів щодо отримання компенсації за майно, що підлягає 

примусовому відчуженню.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку, та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 


