
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

Дата: 28 червня 2022 року 

Час: 10.00 год. - 13.30 год. 

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

міської ради. 

 

Присутні:   Абинашний В’ячеслав Іванович  

Бабич Сергій Володимирович 

Земляний Олег Васильович  

Карасьов Юрій Валентинович 

Колобашкіна Наталія Миколаївна 

Купрієнко Леонід Миколайович 

Левченко Олександр Григорович 

Михліна Юлія Василівна 

Мостович Олег Сергійович  

Наумовець Маргарита Василівна  

Олійник Світлана Олександрівна 

Пивовар Сергій Григорович 

Пінченко Валентина Василівна 

Погребна Валентина Андріївна  

Погребняк Петро Петрович 

Савицький Андрій Олександрович 

Станіславський Максим Ігорович 

Тарасенко Василь Олексійович 

Титенко Ірина Євгенівна 

 

Відсутні:     Батюк Тетяна Юріївна  

Лещенко Світлана Віталіївна 

Милейко Сергій Олександрович 

Науменко Олександр Дмитрович 

Полубень Володимир Володимирович  

Шматок Микола Іванович 

 



Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради Плющ 

Анастасія Вікторівна, перший заступник міського голови Савченко Олександр 

Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Биков Олександр Миколайович, начальник Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк Оксана 

Леонідівна, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник юридичного 

відділу-державний реєстратор виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія 

Сергіївна, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна, начальник 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик 

Ірина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема Оксана Миколаївна, 

начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніна 

Петрівна, начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Лілія Анатоліївна, старости старостинських округів Корюківської 

міської ради. 

  

Відповідно до ст. 95 Регламенту роботи Корюківської міської ради восьмого 

скликання, якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій (за 

домовленістю) або один із заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За спільною пропозицією голів постійних комісій міської ради вести спільне 

засідання доручено секретарю міської ради Плющ Анастасії Вікторівні.  

Пропозиція голів постійних комісій міської ради підтримана одноголосно.  

 

Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Плющ Анастасією 

Вікторівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіти старост старостинських округів Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 



3. Про затвердження програми. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

4. Про звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

5. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної громади 

за І квартал 2022 року. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

6. 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)». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

7. Про затвердження звіту про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

8. Про затвердження звіту про виконання Програми призначення і виплати 

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

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

9. Про затвердження звіту про виконання Програми модернізації систем цілісного 

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

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

10. Про затвердження звіту про виконання Програми «Нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

11. Про затвердження звіту про виконання Програми «Перевезення пасажирів по 

місту Корюківка на 2019-2021 роки». 



Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

12. Про затвердження звіту про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

13. Про затвердження звіту про виконання Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

14. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

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

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

15. Про затвердження звіту про виконання Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки 

місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

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

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік.  

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

16. Про затвердження звіту про виконання Програми «Безпечне правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

17. Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 

2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 



18. Про затвердження звіту про виконання Програми поліпшення покриття доріг та 

проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 

роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

19. Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

20. Про затвердження звіту виконання Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

21. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

22. Про затвердження звіту про виконання Програми раціонального використання 

та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

23. Про затвердження звіту про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 

роки». 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 

 

24. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності. 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

25. Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових 

програм в Корюківській міській територіальній громаді. 

Інформує: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олена 

Іванівна. 



26. Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових 

планів комунальних підприємств Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

27. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08.07.2021 року № 8-7/VIII «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Корюківської міської територіальної громади». 

Інформує: начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

28. Про затвердження Комунікаційної стратегії на 2022-2024 роки. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

29. Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці 

працівників. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

30. Про затвердження на посаду. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

31. Про затвердження структури та штатної чисельності. 

Інформує: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Ніна Петрівна. 

 

32. Про затвердження Переліків майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

33. Про прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

34. Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

 



35. Про оренду майна міської комунальної власності. 

Інформує: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

36. Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

37. Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

39. Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення права 

комунальної власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

40. Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

41. Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

42. Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

43. Про продовження терміну дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Скиба Тетяна Віталіївна. 



44. Про затвердження детальних планів території. 

Інформує: начальник відділу архітектури та житлово-комунального господарства 

– головний архітектор Корюківської міської ради Лихотинська Лілія Анатоліївна. 

 

45. Про внесення змін до Положення про призначення одноразової грошової 

стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам 

навчальних закладів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

46. Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

47. Про надання дозволу на укладання договору фінансового лізингу КП 

«Корюківкаводоканал». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

  

48. Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс» на отримання овердрафту на 

поточний рахунок. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

49. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

50. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Інформує: секретар міської ради Плющ Анастасія Вікторівна. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючою Плющ А.В. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про звіти старост старостинських 

округів Корюківської міської ради» секретаря міської ради Плющ Анастасію 

Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пп. 3.1.2. Глави 

3.1. розділу ІІІ Положення про старосту Корюківської міської ради, що затверджене 

рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від  

02.12.2021 року № 16-1/VIII, керуючись п. 6 ст. 541 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на спільне засідання постійної комісії запрошені 

старости старостинських округів Корюківської міської ради. Запропонувала 

заслухати звіти старост.  



Виступили: Гончаренко Ірини Василівни - староста Брецького старостинського 

округу Корюківської міської ради. Запитань, побажань чи пропозицій до членів 

комісій від старости не надійшло. 

Аполон Юрій Андрійович – староста Будянського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо буріння свердловини для 

водопостачання з метою забезпечення населення старостату якісною питною 

водою. 

Єгунова Алла Іванівна – староста Домашлинського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловила побажання щодо проведення ямкового 

ремонту доріг в центрі села Домашлин та по вулиці Молодіжна, що були зруйновані 

технікою російських окупантів. 

Козел Володимир Іванович – староста Забарівського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо буріння скважини для 

питного водопостачання, так як наявна питна вода забруднена паливно-

мастильними матеріалами і не придатна для харчового споживання. 

Григор’єв Ігор Олександрович –  староста Наумівського старостинського 

округу Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо проведення ямкового 

ремонту доріг.  

Редін Антон Леонідович – староста Олександрівського старостинського 

округу Корюківської міської ради. Висловив побажання втілити в життя проєкт 

бюджету участі, що переміг у 2020 році. 

Мисник Віктор Дмитрович – староста Охрамієвицького старостинського 

округу Корюківської міської ради. Запитань, побажань чи пропозицій до членів 

комісій віж старости не надійшло 

Циклаурі Юрій Муссович – староста Перелюбського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо оновлення водопровідної 

системи в с. Білошицька Слобода, так як існуючий водопровід старий, постійно 

виходить з ладу та потребує ремонту, що не дає можливість якісно надавати послуги 

абонентам даного населеного пункту. 

Рябець Петро Олександрович – староста Прибинського старостинського 

округу Корюківської міської ради. Висловив пропозицію щодо збільшення розміру 

ставки податку для лісопереробних підприємств, так як це буде додаткове 

надходження до бюджету громади що дасть можливість здійснювати ремонт доріг. 

Юденко Наталія Миколаївна – староста Рейментарівського старостинського 

округу Корюківської міської ради. Висловила побажання щодо водопостачання з 

метою забезпечення населення старостату якісною питною водою, а також 

здійснити розчищення місцевої водойми для можливості достатнього забору води 

у разі пожежі. 

Помаз Генадій Олексійович – староста Рибинського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо проведення ямкового 

ремонту дороги між с. Рибинськ та с. Білошицька Слобода, а також забезпечення 

населення старостату автобусним сполученням. 



Лісений Віктор Миколайович – староста Савинківського старостинського 

округу Корюківської міської ради. Висловив побажання щодо оновлення 

водопровідної системи в с. Савинки, так як існуючий водопровід старий, постійно 

виходить з ладу та потребує ремонту, що не дає можливість якісно надавати послуги 

абонентам даного населеного пункту, а також висловив прохання посприяти у 

ремонті дороги обласного значення, що проходить через даний старостат. 

Кравченко Олена Василівна – староста Сядринського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловила побажання щодо ремонту мосту в центрі с. 

Сядрине, також посприяти у відновленні населених пунктів де було здійснено 

розбір магазинів (об’єкти були розібрані, рештки залишені, не прибрані). 

Кучеренка Леонід Анатолійович – староста Тютюнницького старостинського 

округу Корюківської міської ради. Запитань, побажань чи пропозицій до членів 

комісій віж старости не надійшло. 

Пилипенко Раїса Григорівна – староста Хотіївського старостинського округу 

Корюківської міської ради. Висловив побажання втілити в життя проєкт бюджету 

участі, а також провести ямковий ремонт доріг. 

Виступив: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, який доручив старості 

Наумівського старостинського округу Корюківсьокї міської ради Григор’єву Ігору 

Олександровичу вирішити питання з несанкціонованим сміттєзвалищем – провести 

відповідну роботу з населенням з даного питання, а саме провести профілактичні 

роз’яснення серед населення, виявляти порушників та звертатися до 

правоохоронних органів для складання відповідних протоколів про порушення 

правил благоустрою. 

Старостам Олександрівського старостинського округу Корюківської міської ради 

Редіну Антону Леонідовичу та Савинського старостинського округу Корюківської 

міської ради Лісеному Віктору Миколайовичу рекомендував належним чином 

представляти інтереси жителів старостатів, налагодити комунікацію між владою та 

громадою, організовувати заходи у старостинських округах, відслідковувати 

проблеми та пропонувати варіанти їх вирішення. 

Зазначив, що більшість старост за 2021 рік зарекомендували себе як 

висококваліфіковані фахівці та компетентні керівники, активні, ініціативні, їх 

фахова робота чітко спрямована на те, щоб інтереси всіх жителів підпорядокованих 

їм старостинських округів були належним чином представлені, соціально-побутові 

та інші потреби мешканців старостату належним чином були забезпечені. 

Проблеми місцевого значення вирішувались швидко та ефективно. 

Вирішили: звіти старост взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнень 

до програм» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що даним проєктом рішення 



пропонується: внести зміни та доповнення до Програми відшкодування втрат 

підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-2022 років, що 

затверджена рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 3-10/VІІІ «Про затвердження міських програм», 

Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської 

ради на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року «Про затвердження 

міських Програм», (зі змінами, рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 1-10/VІІІ «Про внесення змін та 

доповнень до міських програм»), Комплексної програми профілактики 

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

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року № 4-

9/VІІІ «Про затвердження міських програм», Програми запобігання та протидії 

домашньому насильству на території Корюківської міської територіальної громади 

на 2022-2026 роки, що затверджена рішенням десятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 3-10/VІІІ «Про затвердження 

міських програм», Викласти в новій редакції Програму розвитку цивільного захисту 

на території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, що затверджена 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 

2020 року № 6-2/VІІІ «Про затвердження міських Програм». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про затвердження програми» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх, що даним проєктом рішення пропонується 

затвердити Програму відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку води 

на 2022-2023 роки. Дана програма є складовою частиною державної 

енергозберігаючої політики та забезпечує виконання Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Головна мета – 

забезпечення своєчасного оснащення вузлами комерційного обліку 

багатоквартирних житлових будинків м. Корюківка. Програма передбачає 

відшкодування витрат з оснащення вузлами комерційного обліку 72 

багатоквартирних будинків, які на момент прийняття Закону були підключені до 

комунальної мережі централізованого водопостачання та не були оснащені 



приладами комерційного обліку. Обсяг фінансування по реалізації пргорами 

становить 2218,798  тис. грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про звіт про виконання 

міського бюджету за 2021 рік» начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що за 2021 рік 

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

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

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

громад, що доєднались у 2020 році до Корюківської територіальної громади, 

підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму протягом 2021 

року. Станом на 01 січня 2022 року виконання відбулось по всіх видах надходжень. 

По результатам року найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами стали: 

АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ТОВ «Слав Форест», ТОВ «ПГ «Бреч», ДП 

Корюківське лісове господарство, ПСП «Червоний маяк», ТОВ «Корфад» тощо. 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 105 млн. грн, або 109,8% до призначень 

звітного періоду. В порівнянні з 2020 роком ріст надходження ПДФО склало 138,6% 

або 29,2 млн. грн. Питома вага ПДФО у власних доходах складає 62,8%. Рентної 

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

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

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

головним рубкам. Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) 

становить 116,1% призначень звітного періоду, надійшло 10,3 млн. грн, з них 6,8 

млн. грн – акцизний податок з пального. По результатам 2021 року місцевих 

податків і зборів надійшло в сумі 39,7млн.грн., виконання склало 104,2%. В розрізі 

видів місцевих податків невиконання відбулось по земельному податку з фізичних 

осіб (102,1 тис. грн) та орендній платі з юридичних осіб (1813,9 тис. грн - відбулась 

продажа земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходилась 

в оренді). Станом на  01 січня 2022 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло неподаткових надходжень в сумі 2,5 млн. грн, виконання становить 

138,1%, або 677,6 тис. грн. Перевиконання відбулось переважно за рахунок 

надходження плати за надання адмінпослуг (послуги ЦНАПу, державного 

реєстратора), здачі в оренду майна міської комунальної власності, інших 

надходжень.  

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

- Екологічний податок – 249,7 тис. грн; 

- Власні надходження – 4197,2 тис. грн; 

- Продаж майна – 168,8 тис. грн; 



- Продаж землі – 1102,6 тис. грн; 

- Цільові фонди – 81,2 ти. грн. 

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

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

грн (власні – 59,6 млн. грн, освітня субвенція –53,7 млн. грн, субвенція НУШ – 640,9 

тис. грн, додаткова дотація 500,0 тис. грн, субвенція «Спроможна школа для кращих 

результатів» - 198,4 тис. грн). На охорону здоров’я – 9866,1 тис. грн (ЦРЛ - 6670,1 

тис. грн, ЦПМСД – 1734,1 тис. грн, на цукровий діабет – 1335,8 тис. грн (субвенція 

1038,9 тис. грн, власні 296,9 тис. грн), навчання студентів – 126,1 тис. грн. На 

соціальний захист – 14183,5 млн. грн (ЦНСП – 11877,8 тис. грн, КУБ – 824,2 тис. 

грн, ради ветеранів 315,1 тис. грн, надання соцпослуг - 194,8 тис. грн, м/д – 357,0 

тис. грн та на пільгові чорнобильські медикаменти 206,5 тис. грн (інша субвенція з 

обласного бюджету), на оздоровлення дітей - 408,1 тис. грн (47 путівок). На 

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

грн. На підтримку комунальних підприємств – 13646,0 тис. грн (Благоустрій - 

7681,9 тис. грн, Убідьське – 2918,1 тис. грн, Водоканал - 2208,0 тис. грн, ЖЕК - 

838,0 тис. грн). На благоустрій території – 2668,8 тис. грн. На підтримку ОСББ 172,8 

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

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

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

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

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

природоохоронних заходах – 284,0 тис. грн. 

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

- Освітня субвенція – 61,3 млн. грн; 

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

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

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

(інсуліни); 

- Субвенція НУШ – 640,9 тис. грн;  

- Субвенція на створення мережі спеціальних служб підтримки осіб, які 

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

- Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

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

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

- Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 200,9 тис. грн; 

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

- Додаткова дотація – 1317,7 тис. грн; 

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

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



- З обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної 

ради в сумі 104,0 тис. грн; 

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

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

трудового архіву - 23,1 тис.грн. 

З міського бюджету передані наступні міжбюджетні трансферти: 

- до державного бюджету: 

  реверсна дотація в сумі 812,3 тис. грн; 

 субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм 

соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 436,4 тис. грн (пожежники 60,0 

тис. грн, поліції 249,5 тис. грн, військомат - 50,0 тис. грн, УДКСУ 61,9 тис. грн, 

судова охорона 15,0 тис. грн); 

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

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

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

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

35,0 тис. грн, 85,0 тис. грн – оформлення машини швидкої допомоги та 61,7 тис. грн 

– співфінансування по придбанню ноутбуків для ЗОШ); 

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

40,0 тис. грн – виконання судових рішень) 

Враховуючи вищевикладене, даним рішенням пропонується спрямувати на розгляд 

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

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

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

 по видатках в сумі 251 182,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 206 

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

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

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

Виступили:  голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища Олійник Світлана Олександрівна, 

депутатки-членкині комісій міської ради Михліна Юлія Василівна, Пінченко 

Валентина Василівна та Наумовець Маргарита Василівна, які повідомили, що 

розпорядженнями, що були прийняті в міжсесійний період, затвердження яких 

пропонується даним проєктом, їм, як працівникам апарату виконавчого апарату 

Корюківської міської ради надавалася премія. У зв’язку з цим та відповідно до 

ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у них наявний 

конфлікт інтересів і вони не прийматимуть участь у голосуванні. 

Головуюча на спільному засіданні постійних комісій – секретар міської ради Плющ 

Анастасія Вікторівна яка також повідомила, що на адресу сесії міської ради 

надійшло повідомлення від міського голови Ахмедова Ратана Ратановича про 



наявний у нього конфлікти інтересів, так як даним рішенням будуть 

затверджуватись розпорядження, на підставі одного з яких було виплачено йому 

матеріальну допомогу на оздоровлення, та повідомила про наявний і у неї конфлікт 

інтересів по даному рішенню, так як на підставі одного з розпоряджень, що 

затверджуються даним рішенням, було виплачено їй матеріальну допомогу на 

оздоровлення. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про звіт про виконання бюджету 

Корюківської міської територіальної громади за І квартал 2022 року» начальника 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх, що за підсумками І кварталу 2022 року до загального 

фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади надійшло власних 

доходів (без урахування трансфертів) 38549,60 тис. грн, що складає 93,1% до 

призначень звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року 

доходи міського бюджету зменшились на 767,1 тис. грн (98,0%).  

В розрізі видів надходжень виконання відбулось лише по рентній платі (+707,0 

тис. грн, або 132,0%), єдиному податку (+150,7 тис. грн, 103,9%), неподатковим 

надходженням (+126,8 тис. грн, 134,8%). 

По податку на доходи фізичних осіб недоотримано до плану 2571,3 тис. грн 

(90,9%). Невиконання обумовлене призупиненням або частковим припиненням 

роботи підприємств, організацій через бойові дії на території області, відсутності 

логістики. 

Акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) надійшло 1661,3 тис. грн 

та становить 79,9% (-418,7 тис. грн) призначень звітного періоду.  

По результатам І кварталу 2022 року місцеві податки і збори виконані на 92,0% 

призначень звітного періоду, надійшло 7946,1 тис. грн недоотримано 688,8 тис. грн. 

Знову ж таки, причиною невиконання планових призначень є запроваджений 

воєнний стан на території України, і як наслідок, внесені зміни до Податкового 

кодексу України щодо термінів сплати податків і зборів. 

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1,1 млн. грн. 

- Екологічний податок – 45,4 тис. грн; 

- Власні надходження – 1045,6 тис. грн. 

Видатки міського бюджету по загальному фонду за звітний період склали  44,9 

млн. грн. 

На освіту спрямовано – 28,4 млн. грн (власні – 15,3 млн. грн, освітня субвенція 

– 13,1 млн. грн). 

На охорону здоров’я – 572,4 тис. грн (ЦРЛ 428,4 тис. грн, ЦПМСД 144,0 тис. 

грн). 

На держане управління – 5,8 млн. грн. 



На соціальний захист – 3254,6 тис. грн. (ЦНСП 2951,0 тис. грн, КУБ 149,4 тис. 

грн, рада ветеранів 59,5 тис. грн, надання соцпослуг - 42,9 тис. грн, м/д 31,5 тис. грн 

та на пільгові чорнобильські медикаменти 20,7 тис. грн (інша субвенція з обласного 

бюджету). 

На заклади та заходи по культурі – 2328,7 тис. грн; 

На фізичну культуру та спорт – 514,9 тис. грн. 

На підтримку комунальних підприємств – 2202,0 тис. грн; (Благоустрій 1539,8 

тис. грн, Убідьське – 592,5 тис. грн, ЖЕК - 69,7 тис. грн). 

На благоустрій території – 486,3 тис. грн. 

На відшкодування різниці в тарифі по теплопостачанню – 948,6 тис. грн. 

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 187,3 тис. грн. 

(придбано пальне 5050 л.). 

Із загальної суми фінансування на заробітну плату спрямовано 37,3 млн. грн, 

на енергоносії - 5,0 млн. грн. На захищені статті видатків спрямовано 42,5 млн. грн, 

або 94,7 % всіх видатків. 

По спеціальному фонду видатки склали 1312,6 тис. грн, в тому числі по 

власним надходженням бюджетних установ 985,8 тис. грн, по бюджету розвитку 

326,8 тис. грн за рахунок залишків субвенцій. 

Офіційних трансфертів до бюджету надійшло 14,3 млн. грн, а саме: 

- освітня субвенція – 14258,7 тис. грн; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 20,8 тис. грн, 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 28,1 тис. грн 

медикаментами.  

З міського бюджету надана інша субвенція обласному бюджету в сумі 165,0 

тис. грн (енергоносії Центру переливання крові) та районному бюджету в сумі 5,0 

тис. грн (виконання рішень суду). 

Таким чином даним рішенням пропонується: затвердити звіт про виконання 

міського бюджету за І квартал 2022 року: - по доходах в сумі 53955,9 тис. грн, в 

тому числі по загальному фонду 52857,2 тис. грн, по спеціальному – 1098,7 тис. грн; 

- по видатках в сумі 46235,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 44922,7 тис. 

грн, по спеціальному – 1312,6 тис. грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «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)»» начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх, що даним 



рішенням пропонуються такі зміни до бюджету: пропонується виділення коштів КП 

«Корюківкаводоканал» в сумі 10,00 млн.грн для будівництва міських очисних 

споруд біологічної очистки господарсько побутових стічних вод в м. Корюківка 

(4115,10 тис.грн вільний залишок та 5884,90 тис.грн за рахунок перерозподілу 

видатків). Корюківській ЦРЛ 105,0 тис.грн на придбання пального. Корюківському 

центру сімейної медицини планується виділити 236,40 тис.грн на придбання двох 

твердопаливних котлів (166,40 тис.грн) та пального (70,00 тис.грн). На виконання 

заходів програми «Профілактика правопорушень» плануються кошти в сумі 158,00 

тис.грн (придбання пального). Інша субвенція районному бюджету в сумі 70,00 

тис.грн. на виконання державних функцій та забезпечення разом із військовим 

командуванням завдання заходів правового режиму воєнного стану, цивільного 

захисту, громадської безпеки і порядку на території Корюківського району. 

Залишок коштів освітньої субвенції в сумі 620,10 тис.грн планується 

спрямувати на ремонт підвального приміщення в Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

для облаштування там найпростішого укриття. 

Також проінформувала присутніх, що відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» виконавчим комітетам 

місцевих рад надано повноваження вносити зміни до рішень про бюджет. Тому у 

квітні – травні були внесені наступні зміни: 

1) Надана інша субвенція районному бюджету в сумі 1616,60 тис.грн (паливно-

мастильні матеріали, каски, бронеплити та інше матеріально-технічне забезпечення 

силових структур району); 

2) Поповнено статутні капітали: 

-  КП «Убідьське» в сумі 1152,00 тис.грн на придбання трактора, причепа 

тракторного, навантажувача; 

- КП «Корюківкаводоканал» в сумі 10,00 млн.грн для придбання 

устаткування, обладнання з послідуючим проведенням монтажних та пуско- 

наладжувальних робіт по цеху теплопостачання. 

На заходи з територіальної оборони спрямовано 350,00 тис.грн. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 «Про 

спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» міському бюджету 

зменшена освітня субвенція в сумі 6172,50 тис.грн та субвенція на підтримку осіб з 

особливими освітніми потребами в сумі 24,60 тис.грн. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                                 

м. Корюківка на 2021 рік» начальника Фінансового відділу Корюківської міської 



ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що на 

виконання заходів Програми з міського бюджету було виділено 660000,00 грн, які 

були використані в повному обсязі. Виконання, що дало змогу частково погасити 

борг КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП». 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена 

Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2022 рік.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2021 рік» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується затвердити відповідний звіт та 

повідомила, що на виконання Програми передбачено 195200,00 грн, касові видатки 

становлять 194779,73 грн кількість осіб, які отримали компенсацію за надані 

соціальні послуги становить 17 осіб. Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження 

міських програм» була затверджена Програма призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки» начальника Фінансового 

відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити відповідний звіт та 

повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади 

на виконання Програми передбачено 39 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 34 800,00 грн. За 2019 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір 

отриманої допомоги складає 11 600,00 грн. На 2020 рік у бюджеті Корюківської 

міської територіальної громади на виконання Програми кошти не передбачались. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання 

Програми передбачено 110 200,00 грн, касові видатки за 2021 рік становлять 60 

000,00 грн. За 2021 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір отриманої 



допомоги складає 20 000,00 грн. У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, 

повного задоволення її мети, необхідність продовження Програми на новий термін 

відсутня. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки»» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

90 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік становлять 64 711,00 грн. Кількість 

нагороджених за 2019 рік відповідно до розпоряджень міського голови та рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 168 осіб: Почесна грамота, 

Подяка Корюківської міської ради – 130, Диплом Корюківської міської ради – 10, 

Вітальна адреса (листівка) – 28 (жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та 

більше років від дня народження). В середньому на одне нагородження було 

витрачено 385 грн. На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної 

громади на виконання Програми передбачено 89 000,00 грн., касові видатки за 2020 

рік становлять 66 591,50 грн. Кількість нагороджених за 2020 рік відповідно до 

розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету Корюківської 

міської ради склала 165 осіб: Почесна грамота, подяка Корюківської міської ради – 

115, Диплом Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 40 

(жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). 

В середньому на одне нагородження було витрачено 404 грн. На 2021 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

90700,00 грн, касові видатки за 2021 рік становлять 75 376,00 грн. Кількість 

нагороджених за 2021 рік відповідно до розпоряджень міського голови та рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 176 осіб: Почесна грамота, 

подяка Корюківської міської ради – 134, Диплом Корюківської міської ради – 10, 

Вітальна адреса (листівка) – 32 (жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та 

більше років від дня народження). В середньому на одне нагородження було 

витрачено 429,00 грн. Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» 

була затверджена Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2022 – 2026 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 

роки»» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується 

затвердити відповідний звіт та повідомила, що витрати перевізнику 

відшкодовувались відповідно до укладеного договору та наданої перевізником 

звітності (встановлений тариф з 1 поїздку - 7,54 грн; фактична вартість 1 квитка - 

3,00 грн; різниця між встановленою вартістю квитка та встановленим тарифом, яка 

підлягає відшкодуванню перевізнику - 4,54 грн). На 2019 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

199 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік становлять 156 471,10 грн. Відповідно до 

наданої перевізником звітності, за 2019 рік було перевезено пасажирів в кількості 

34465 осіб. На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 199 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 151 649,62 грн. Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2020 

рік було перевезено пасажирів в кількості 27457 осіб. На 2021 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

192 000,00 грн, касові видатки за 2021 рік становлять 157 052,22 грн. Відповідно до 

наданої перевізником звітності, за 2021 рік було перевезено пасажирів в кількості 

34593 особи. Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» 

була затверджена Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-

2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити 

відповідний звіт та повідомила, що на виконання Програми передбачено 581 200,00 

грн, касові видатки за 2021 рік становлять 579 296,15 грн, що становить 99,7 % до 

річних бюджетних призначень. У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, 

повного задоволення її мети, необхідність продовження Програми на новий термін 

відсутня.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-

2021 роки» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

265 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік становлять 192 500,00 грн. За 2019 рік 

відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради 

в кількості 41 шт. допомогу отримало 88 осіб: на поховання – 25 осіб; на лікування 

– 60 осіб; на інші цілі – 3 особи. Середній розмір отриманої допомоги складає: на 

поховання – 1000,00 грн, на лікування – 2433,00 грн, на інші цілі – 7000,00 грн. На 

2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання 

Програми передбачено 250 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік становлять 227 

100,00 грн. За 2020 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 36 шт. допомогу отримало 55 осіб: на 

поховання – 11 осіб; на лікування – 39 осіб; на інші цілі – 5 осіб. Середній розмір 

отриманої допомоги складає: на поховання – 1200,00 грн, на лікування – 4974,00 

грн, на інші цілі – 7200,00 грн. На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської 

територіальної громади на виконання Програми передбачено 248 000,00 грн, касові 

видатки за 2021 рік становлять 235 000,00 грн. За 2021 рік відповідно до рішень 

сесій, рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради в кількості 36 шт. 

допомогу отримало 75 осіб: на поховання – 38 осіб; на лікування – 29 осіб; на інші 

цілі – 8 осіб. Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1000 грн, 

на лікування – 5969 грн, на інші цілі – 10333 грн. Рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про 

затвердження міських програм» була затверджена Програма «Соціальний захист 

окремих категорій населення на 2022- 2024 роки». 
Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства- Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та 

поліпшення матеріально – технічного забезпечення Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 

2021 рік» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується 

затвердити відповідний звіт та повідомила, що на виконання Програми було 

передбачено 63 000,00 грн, використано – 61 899,00 грн. Було придбано 3 

персональні комп’ютери (моноблок, клавіатура, маніпулятор «миша», операційна 



система). У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського 

РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань на 2021 рік» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується затвердити відповідний звіт та 

повідомила, що на виконання Програми у 2021 році було передбачено 99 900,00 грн, 

використано – 83 750,00 грн. Основні заходи, які були здійснені в ході виконання 

Програми є: закупівля (виготовлення) агітаційних матеріалів, друк оголошень –                    

10 000,00 грн; придбання комп’ютера та багатофункціонального пристрою – 10 

000,00 грн; обладнання (переобладнання) будівлі Корюківської РТЦКтаСП згідно 

вимог обладнання районних територіальних центрів (придбано металопластикові 

вікна (4шт.), жалюзі, світильники) – 30 000,00 грн; оплата послуг з тимчасового 

проживання мобілізованих осіб з Корюківської територіальної громади для 

забезпечення проведення територіальних зборів – 33 750,00 грн. Всього було 

мобілізовано на збори  45 осіб, середні витрати на 1 мобілізованого становлять 

750,00 грн (витрати включають у себе вартість 15 днів проживання). У зв’язку з 

виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її мети, необхідність 

продовження Програми на новий термін відсутня..  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської 

ради на 2021 рік» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що на виконання 

Програми у 2021 році було передбачено 15 000,00 грн, використано – 15 000,00 грн. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її мети, 

необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту про 

виконання Програми підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на 

території Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 роки» начальника 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити 

відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської міської 

територіальної громади на виконання Програми передбачено 630 000,00 грн, касові 

видатки за 2019 рік становлять 611 342,52 грн. На 2020 рік у бюджеті Корюківської 

міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 1 197 000,00 

грн, касові видатки за 2020 рік становлять 1 196 999,93 грн. На 2021 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

1 903 560,00 грн, касові видатки за 2021 рік становлять 1 902 882,56 грн. Рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 

4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена Програма 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки» начальника 

Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити 

відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської міської 

територіальної громади на виконання Програми передбачено 907 400,00 грн, касові 

видатки за 2019 рік становлять 907 368,17 грн. У 2019 році відновлено дорожнє 

покриття площею 1504 м2 по вулицях Шевченка, 52, 56, 74; вулиці Передзаводська, 

6. На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання 

Програми передбачено 1 065 840,00 грн, касові видатки за 2020 рік становлять 1 065 

831,04 грн. У 2020 році відновлено дорожнє покриття площею 1694 м2 по вулицях 

Шевченка, 76, 79-81; вулиці Бульварній, 8а; вулиці Вокзальна,3 та 9а. На 2021 рік у 

бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми 

передбачено 49 900,00грн., касові видатки за 2021 рік становлять 49 899,54 грн. У 

2021 році відновлено дорожнє покриття площею 46 м2. Рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про 

затвердження міських програм» була затверджена Програма поліпшення доріг та 

проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2022-2024 

роки. 



Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2019-2021 

роки» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену 

Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується 

затвердити відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської 

міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 295 500,00 

грн, касові видатки за 2019 рік становлять 295 500,00 грн. На 2020 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

160 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік становлять 159 100,00 грн. На 2021 рік у 

бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми 

передбачено 415 100,00 грн, касові видатки за 2021 рік становлять 413 939,45 грн. 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

виконання Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади 

на 2019-2021 роки» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується затвердити відповідний звіт та повідомила, що фінансування заходів 

Програми у 2019-2021 роках проводилось за рахунок коштів міського бюджету, а 

саме видатки становили: у 2019 році – 764653,07 грн, у 2020 році – 343 997,14 грн, 

у 2021 році – 533 490,00 грн. Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських 

програм» було прийнято Програму інформатизації діяльності Корюківської міської 

ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» 

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, 

яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується 



затвердити відповідний звіт та повідомила, що програма була розроблена з метою 

сприяння та забезпечення стабільної роботи РКСЛП «Корюківкаліс», шляхом 

надання фінансової підтримки та поповнення статутного фонду підприємства 

відповідно до його функціональних призначень передбачених статутом та з метою 

стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади, оновленню виробничих 

потужностей та технічної бази. У зв’язку з відновленням платоспроможності 

підприємства фінансування заходів по Програмі не проводились. Необхідність 

продовжувати дану Програму на наступний період відсутня. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується затвердити відповідний звіт та 

повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади 

на виконання Програми передбачено 586 795,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 555 616,67 грн. В ході виконання Програми було проведено поточний 

ремонт каналізаційного колектора м. Корюківка, вул. Вокзальна – 199844,00 грн, 

придбано труби, муфти та насоси – 196845,67 грн. На 2020 рік у бюджеті 

Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 

340 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік становлять 259 469,50 грн. В ході 

виконання заходів Програми придбано  водопровідні труби – 189716,50 грн, 

виготовлено ПКД реконструкції КНС вул. Вокзальна, м. Корюківка. На 2021 рік у 

бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми 

передбачено 159 450,00 грн, касових видатків за 2021 рік не було. На новий період 

дана Програма не затверджувалась, але заходи, що були нею визначені, передбачені 

у новій редакції Програми охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, що була затверджена рішенням 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 10 грудня 2021 року               

№ 1-10/VIII «Про внесення змін та доповнень до міських програм». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про затвердження звіту 

про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки»» начальника 



Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що даним рішенням пропонується затвердити 

відповідний звіт та повідомила, що на 2019 рік у бюджеті Корюківської міської 

територіальної громади на виконання Програми передбачено 485 000,00 грн, касові 

видатки за 2019 рік становлять 466 632,41 грн. На 2020 рік у бюджеті Корюківської 

міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 830 000,00 

грн, касові видатки за 2020 рік становлять 809 023,27 грн. На 2021 рік кошти на 

виконання Програми не передбачались, повноваження з обслуговування населених 

пунктів у сфері поводження з побутовими відходами передано на Корюківську 

ЖЕК. Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена 

Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про норматив та 

порядок відрахування частини прибутку підприємств міської комунальної 

власності» начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук 

Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням 

пропонується встановити, що комунальні підприємства Корюківської міської ради 

щорічно сплачують до міського бюджету 5 (п’ять) відсотків від чистого прибутку 

(доходу), а саме: Корюківська житлово-експлуатаційна контора; Комунальне 

підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; Комунальне 

підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; Комунальне підприємство 

«Убідьське» Корюківської міської ради; Комунальне підприємство «Рампа» 

Корюківської міської ради; Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «Корюківкаліс». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про Порядок 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в Корюківській 

міській територіальній громаді» начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», з метою забезпечення підготовки міських цільових програм, покращення 

контролю за належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання 

програми (плану) соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 



міської територіальної громади, керуючись Бюджетним кодексом України, пп. 22 

п. 1 ст. 26, пп. 1 п. а) ст. 27, пп. 9 п. 4 ст. 42 та пп. 1 п. 2 ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», даним рішенням пропонується затвердити 

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в 

Корюківській міській територіальній громаді. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради» начальника Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх 

про те, що відповідно до ч.1 ст.24, ч.8 ст.78 Господарського кодексу України, 

Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року 

№ 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки», з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств 

Корюківської міської ради, забезпечення раціонального використання бюджетних 

коштів, даним проєктом рішення пропонується затвердити Порядок складання, 

затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 

року № 8-7/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Корюківської міської територіальної громади»» начальника юридичного відділу - 

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторію 

Сергіївну, яка проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з внесенням змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051 «Про 

затвердження Порядку ведення земельного кадастру», керуючись ст. 12, 

Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, даним проєктом 

рішення пропонується внести зміни до рішення сьомої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 8-7/VIII «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської територіальної 

громади», а саме викласти Додаток № 1 до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади в новій редакції та викласти Додаток № 1 до 



Положення про земельний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади в новій редакції.. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

Комунікаційної стратегії на 2022-2024 роки» начальника загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання 

Програми в Україні, що затверджений рішенням першої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про затвердження 

Протоколу про співробітництво», даним проєктом рішення пропонується 

затвердити Комунікаційну стратегію Корюківської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати праці працівників» 

начальника загального відділу виконавчого апарату начальника загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала 

присутніх про те, що з метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради 

та її виконавчого апарату, відповідно до постановою Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (із змінами), даним рішенням пропонується внести зміни до рішення 

першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 

14-1/VIІІ «Про затвердження Положення про виконавчий апарат міської ради та 

умови оплати праці її працівників», а саме: пункт 3.2. Положення викласти в новій 

редакції: «Преміювання секретаря ради, першого заступника міського голови, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників виконавчого 

апарату та виконавчих органів міської ради, працівників виконавчого апарату 

міської ради за результатами роботи за місяць нараховується в розмірі, який 

визначає одноосібно міський голова на власний розсуд, залежно від особистого 

трудового вкладу працівника у відсотках до посадового окладу, в межах коштів, 

передбачених у кошторисі та економії фонду оплати праці. Преміювання 

працівників виконавчих органів міської ради за результатами роботи за місяць 



нараховується в розмірі, який визначає міський голова на підставі подання 

відповідного керівника залежно від особистого трудового вкладу працівника у 

відсотках до посадового окладу, в межах коштів, передбачених у кошторисі та 

економії фонду оплати праці. Преміювання міського голови здійснюється в межах 

коштів, передбачених у кошторисі та економії фонду оплати праці та за рішенням 

ради». Також пропонується виключити пункти 3.8. - 3.8.3., в пункті 3.5. виключити 

слова «крім посадових осіб зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3», в пункті 

3.14. виключити слова «посадових осіб зазначених в пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 

3.8.3», пункт 3.15 викласти в новій редакції: «На преміювання міського голови з 

нагоди професійних свят, державних свят, Дня місцевого самоврядування, 

ювілейних дат (30, 40, 50, 60 і т.д. років від дня народження), тощо спрямовуються 

кошти в розмірі, що не перевищує 100 відсотків фонду заробітної плати за 

посадовими окладами (при забезпеченні кошторисними призначеннями).». 

Виступили:  Головуюча на спільному засіданні постійних комісій – секретар 

міської ради Плющ Анастасія Вікторівна та повідомила, що на адресу сесії міської 

ради надійшло повідомлення від міського голови Ахмедова Ратана Ратановича про 

наявний у нього конфлікти інтересів, так як даним рішенням пропонується внести 

зміни в умови оплати праці та преміювання міського голови, та повідомила про 

наявний і у неї конфлікт інтересів по даному рішенню, так як на підставі даного 

рішення вносяться зміни в умови оплати праці та преміювання секретаря міської 

ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про затвердження на посаду» 

начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради Лимаренко Ніну 

Петрівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до Положення про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, 

установ, організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять 

шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 8-

36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади», даним проєктом рішення 

пропонується затвердити Логвиненка Дмитра Михайловича на посаду начальника 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори з 01 липня 2022 року по 30 червня 

2025 року та затвердити Бабича Сергія Володимировича на посаду начальника 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 02 

лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року. 

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету 

соціально–економічного та культурного розвитку Бабич Сергій Володимирович, 



який повідомив присутніх про наявний у нього конфлікт інтересів, так як даним 

рішенням пропонується затвердити його на посаду начальника комунального 

підприємства. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

структури та штатної чисельності» начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Ніну Петрівну, яка проінформувала присутніх про 

те, що з метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, виконавчого 

апарату міської ради, структурних підрозділів та забезпечення належного рівня 

життєдіяльності підприємств, установ та закладів, підпорядкованих міській раді, 

враховуючи пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури 

та штатної чисельності виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), даним 

рішенням пропонується затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого 

апарату Корюківської міської ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про затвердження 

Переліків майна комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що З метою збереження системного обліку і 

ведення єдиної бази даних об’єктів міської комунальної власності, за підсумками 

інвентаризації майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, даним проєктом рішення пропонується затвердити: 1) 

Перелік нерухомого майна комунальної власності  Корюківської міської 

територіальної громади; 2) Перелік транспортних засобів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади; 3) Перелік об’єктів житлового фонду 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять третьому «Про прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади» головного спеціаліста відділу 



земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою 

сприяння розвитку Корюківської міської територіальної громади, підвищення рівня 

громадської безпеки і порядку, даним проєктом рішення пропонується надати згоду 

на прийняття та безоплатно прийняти майно. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про передачу майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що з метою забезпечення 

господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, даним проєктом рішенням пропонується здійснити 

прийняття-передачу майна між відповідними підприємствами, установами та 

організаціями Корюківської міської ради. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про оренду майна 

міської комунальної власності» головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіну Людмилу 

Михайлівну, яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» зі змінами, постанов 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», від 27.05.2022 року № 634 «Про особливості 

оренди державного та комунального майна у період військового стану», Методики 

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року № 6-12/VІII, враховуючи 

рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо оренди майна 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 

даним проєктом рішенням пропонується передати в оренду майно міської 

комунальної власності.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши заяви фізичних 

та юридичних осіб та додані до них матеріали, даним проєктом рішення 

пропонується внести зміни до пункту 9 рішення дев’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 20-9/VIII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)», яким надано дозвіл Сорокопуд Ганні Іванівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних 

ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному 

сільськогосподарському підприємству «ім. Куйбишева», а саме: «№ 380 рілля, № 

380 кормові угіддя» замінити на «№ 320 рілля, № 320 кормові угіддя»; внести зміни 

до пункту 27 рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 10.12.2021 року № 16-10/VIII «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою на території Корюківської міської ради», яким надано дозвіл 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею в оренду 

площею орієнтовно 0,02 га, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01) за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422489200:06:000:0110 шляхом її поділу. Земельна ділянка розташована 

на території Тютюнницького старостинського округу Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області, виклавши його в новій редакції, а 

саме: «Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою 

передачею в оренду площею орієнтовно 0,02 га, для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01). Земельна ділянка розташована на 

території Тютюнницького старостинського округу (в межах населеного пункту села 

Сахутівка), Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області.». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про 



те, що розглянувши заяви громадян та юридичних осіб і додані до них матеріали, 

керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов 

для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», даним проєктом 

рішення пропонується надати такий дозвіл заявникам.  

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, відповідно до Земельного 

кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», даним проєктом рішення пропонується затвердити відповідні 

документиації заявикам ьта передати у власність земельні ділянки сформовані з 

земельної частки (паю). 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять дев’ятому питанню порядку денного «Про затвердження 

документації із землеустрою щодо оформлення права комунальної власності» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши документації із землеустрою, даним проєктом рішення пропонується: 

1) затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 



2,2207 га, що розташована на території Корюківської міської ради за межами 

населеного пункту села Петрова Слобода Корюківського району Чернігівської 

області. Цільове призначення – 01.17 земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які 

не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами). 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0164; 2) затвердити 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 19,0000 

га у комунальну власність з цільовим призначенням – 11.02 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: 

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:1464; 3) затвердити проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,0200 га у комунальну 

власність з цільовим призначенням – 11.04 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води), яка розташована за адресою: м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1642. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сороковому питанню порядку денного «Про внесення змін до діючих 

договорів оренди земельних ділянок комунальної власності» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання АТ «Чернігівобленерго» та у зв’язку з прийняттям у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, відповідно до Земельного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», даним проєктом 

рішення пропонується внести відповідні зміни до договорів оренди, а саме замінити 

орендодавців, зазначених у діючих договорах на належного розпорядника – 

Корюківську міську територіальну громаду в особі Корюківської міської ради, а 

також внести зміни у договори оренди землі, що укладені з Акціонерним 

товариством «Чернігівобленерго», що зумовлені зміною розміру нормативної 

грошової оцінки таких земельних ділянок. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно. 

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 



комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що Розглянувши клопотання ПСП «Червоний 

Маяк», ТОВ «Полісся СЛ», ТОВ «УКРТАУЕР» та додані до них матеріали, 

керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону 

України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», даним 

проєктом рішення пропонується надати відповідні земельні ділянки в оренди 

заявникам. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок другому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання ТОВ 

«УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» та додані до них матеріали, керуючись Земельним 

кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом 

України, у зв’язку з продажем об’єктів нерухомого майна, даним проєктом рішення 

пропонується розірвати договори оренди з попереднім власником. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок третьому питанню порядку денного «Про продовження терміну 

дії технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Корюківської міської ради» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про те, що у зв’язку з неможливістю поновлення 

нормативної грошової оцінки населених пунктів громади, термін дії яких 

закінчується у 2023 році, що спричинене введенням воєнного стану в України, 

даним проєктом рішення пропонується продовжити термін дії технічних 

документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади до 

виготовлення, затвердження та введення в дію оновленої грошової оцінки. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

детальних планів території» начальника Відділу архітектури та житлово-

комунального господарства – головного архітектора Корюківської міської ради 



Лихотинську Лілію Анатоліївну, яка проінформувала присутніх про те, що 

відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території», розглянувши містобудівну документацію  

розроблену ПП «Служба Замовника» та розроблену ПП фірма «Майстерня 

архітектора Травки В.А.», взявши до уваги протоколи громадських слухань щодо 

врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій 

громадськості при розгляді містобудівної документації від 04.12.2019 року та 

20.07.2021 року, а також рекомендації обласної архітектурно-містобудівної ради 

при Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації, даним проєктом рішення затвердити відповідну містобудівну 

документацію. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

Положення про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради 

та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської 

міської ради» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що з метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення 

педагогічних працівників до творчої, результативної праці, розглянувши лист 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 08.02.2022 

року № 01-11/87, даним проєктом рішення пропонується внести зміни до 

Положення про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради 

та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської 

міської ради, виклавши його в новій редакції. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок шостому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

установчих документів» секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну, яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КП 

«Корюківкаводоконал» від 25.01.2022 року № 14, з метою забезпечення належного 

рівня діяльності комунального підприємства, відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», даним проєктом рішення пропонується розширити види діяльності 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 



доповнивши їх новими видами за наступними КВЕД: 81.10 Комплексне 

обслуговування об’єктів; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого 

повітря. У зв’язку з даними змінами пропонується затвердити Статут Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради в новій редакції. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок сьомому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

укладання договору фінансового лізингу КП «Корюківкаводоканал»» міського 

голову Ахмедова Ратана Ратановича, який проінформував присутніх про те, що з 

метою забезпечення належного рівня діяльності комунального підприємства, 

враховуючи Закон України «Про фінансовий лізинг», даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 35606756) (надалі – КП 

«Корюківкаводоканал») на укладання договору (-орів) фінансового лізингу з 

банком (далі – уповноважений банк) на закупівлю послуг фінансового лізингу для 

придбання установки біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод 

(надалі – Обладнання), у тому числі з наступними істотними умовами: 1) загальна 

вартість послуг фінансового лізингу становить не більше 15 000 000,00 грн 

(п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.); 2) строк лізингу: до 60 місяців від дати 

отримання Обладнання згідно  актом приймання-передачі до договору (-орів) 

фінансового лізингу; 3) авансовий платіж не більше 30% від вартості Обладнання; 

4) відсоткова ставка – змінювана, визначається за розміром індикативної ставки 

UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні строком а 

12 (дванадцять) місяців), збільшеної на маржу Банку, але не більше 25% річних; 5) 

комісія за управління: не більше 0,7% від обсягу фінансування. Комісія за надання 

фінансування: не більше 0,5% від обсягу фінансування (в т.ч. ПДВ); 6) погашення 

лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Техніки 

(рівними частинами протягом усього строку лізингу), нарахування відсотків і 

комісій, здійснюється щомісячно. Розміри лізингових платежів визначаються згідно 

з умовами договору (-орів) фінансового лізингу. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок восьмому питанню порядку денного «Про надання дозволу 

РКСЛП «Корюківкаліс» на отримання овердрафту на поточний рахунок» секретаря 

міської ради Плющ Анастасію Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 09.02.2022 року № 26 

щодо надання дозволу на отримання овердрафтного кредиту з метою поповнення 

обігових коштів та забезпечення своєчасних розрахунків по платежах до бюджету 



для забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, керуючись 

ст.ст. 78, 346 Господарського кодексу України, даним проєктом рішення 

пропонується надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» (ЄДРПОУ 05389126) (далі – 

Підприємство) на отримання овердрафту на поточний рахунок від Акціонерного 

товариства комерційного банку «Приватбанк». 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок дев’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету міської ради» секретаря міської ради 

Плющ Анастасію Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що 

розглянувши пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р., враховуючи кадрові зміни, 

даним проєктом рішення пропонується: 1) виключити з персонального складу 

виконавчого комітету Корюківської міської ради у зв’язку із звільненням Ващенка 

Івана Олександровича – начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради; 2) включити до персонального складу 

виконавчого комітету Корюківської міської ради: Бабич Вікторію Сергіївну – 

начальника юридичного відділу – державного реєстратора виконавчого апарату 

міської ради, Лихотинську Лілію Анатоліївна - начальника Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради 

– головного архітектора. 

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету 

соціально–економічного та культурного розвитку Бабич Сергій Володимирович, 

який повідомив присутніх про наявний у нього конфлікт інтересів, так як даним 

рішенням пропонується включити до складу виконавчого комітету близьку йому 

особу – Бабич Вікторію Сергіївну. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» більшістю голосів. 

 

Слухали: по п’ятдесятому питанню порядку денного «Про затвердження рішень 

виконавчого комітету Корюківської міської ради» секретаря міської ради Плющ 

Анастасію Вікторівну, яка проінформувала присутніх про те, що даним проєктом 

рішення пропонується затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради: 1) від 21 квітня 2022 року № 94 «Про оренду майна міської 

комунальної власності» відповідно до якого було продовжено договори оренди 

комунального майна Корюківської міської територіальної громади, строк дії яких 

закінчується під час дії воєнного стану, на строк до припинення чи скасування та 

на чотири місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні; 2) від 

10 травня 2022 року № 123 «Про розмір орендної плати за майно міської 



комунальної власності під час воєнного стану» відповідно до якого на період з 24 

лютого по 04 квітня 2022 року орендарі майна комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади звільняються від орендної плата за договорами 

оренди, окрім орендаря - АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»; 3) від 25 травня 2022 

року № 145 «Про внесення змін до положення та порядку надання разової адресної 

допомоги» відповідно до якого було внесено зміни до Положення про умови та 

порядок надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги та до Порядку 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих, а саме викладено їх в новій 

редакці; 4) від 22 червня 2022 року № 193 «Про погодження отримання майна у 

вигляді гуманітарної допомоги» відповідно до якого було надано дозвіл 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради на укладання Договору про отримання 

гуманітарної допомоги з Фондом Міжнародної Солідарності (Республіка Польща) 

та прийняття відповідної допомоги. 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підтримати запропонований проєкт 

рішення. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                     Анастасія ПЛЮЩ 


