
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 197 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 66800,00 грн (Комунальне 

підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради). 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 66800,00 грн для придбання вимірювача 

параметрів заземлюючих пристроїв MRU 120UA вартістю 38000,00 грн та 

вимірювача параметрів електроізоляції MIC-250IUA вартістю 28800,00 грн для 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

3. Фінансовому відділу Корюківської міської ради внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 

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

на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка                           № 198 

 

Про затвердження дефектних актів та  

локальних кошторисів на правах  

зведеного кошторисного розрахунку  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити дефектні акти та локальні кошториси на правах зведеного 

кошторисного розрахунку, а саме: 

- Аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по                  

вул. Б. Хмельницького в м. Корюківка, що додається; 

- Аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по                         

вул. Червонохутірська в м. Корюківка, що додається; 

- Аварійні роботи автомобільної дороги комунальної власності по                       

пров. Садовий 1-й в м. Корюківка, що додається; 

- Експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності по 

м. Корюківка, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка                   № 199   

 

Про визначення обсягів  

компенсації особам, що розмістили  

внутрішньо переміщених осіб 
 

Розглянувши звернення громадян, які безоплатно розмістили у власних 

приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених витрат, 

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

України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб, у сумі 27043,87 грн (двадцять сім тисяч сорок 

три гривні 87 коп.), за рахунок коштів державного бюджету, зокрема 

резервного фонду, згідно переліку, що додається (додаток №1). 

 

2. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб у сумі 29997,87 грн (двадцять дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто сім гривень 87 коп.), за рахунок коштів міжнародних 

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

що додається (додаток №2). 

 

3. Надати зазначені в п. 1 та п. 2 даного рішення переліки до Чернігівської 

обласної військової адміністрації у строки, визначені Порядком компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану.  

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 



 Додаток № 2 

 до рішення виконавчого комітету 

   Корюківської міської ради 

   від 12.07.2022 року № 199 

ПЕРЕЛІК 
 осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат 

(за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань) 

______________Корюківська міська рада__________________ 
(назва органу) 

за _червень_ 2022 р. 
                                                                                                (місяць) 

Порядк

овий 

номер 

Прізвище, імʼя, по батькові 

(за наявності) особи, що 

розмістила внутрішньо 

переміщених осіб, 

контактний номер телефону  

Реєстраційн

ий номер 

облікової 

картки 

платника 

податків або 

серія та 

номер 

паспорта 

громадянин

а України* 

Номер 

банківського 

рахунка для 

перерахування 

суми компенсації  

(за стандартом 

IBAN) 

Інформація 

про кількість 

внутрішньо 

переміщених 

осіб 

Соціальний статус 

внутрішньо 

переміщеної особи 

або її 

приналежність до 

вразливої групи 

населення  

Інформація про 

кількість 

людино-днів, 

протягом яких 

здійснювалося 

розміщення 

Обсяг 

витрат, що 

підлягає 

компенсації, 

усього 

1 Білик Андрій Іванович  xxx xxx 6 - 180 2658,60 

2 Гордієнко Павло Степанович  
xxx xxx 

3 
Особа старше 60 

років 
90 1329,30 

3 Катюха Раїса Миколаївна  
xxx xxx 

2 
Особа з 

інвалідністю 
60 886,20 

4 Киянець Петро Миколайович  
xxx xxx 

3 
Особа з 

інвалідністю 
90 1329,30 

5 
Корінь Марія Дмитрівна 

 

xxx xxx 
6 

- 
180 2658,60 

6 
Курбакова Наталія 

Григорівна  

xxx xxx 
1 

Особа старше 60 

років 
17 251,09 



 2 

7 Ламотько Борис Григорович  
xxx xxx 

4 
Особа з 

інвалідністю 
120 1772,40 

8 
Матвієнко Анатолій 

Федорович  

xxx xxx 
4 

Особи старше 60 

років 
120 1772,40 

9 Маценко Тетяна Михайлівна  
xxx xxx 

4 
Члени багатодітної 

сім’ї 
120 1772,40 

10 
Некрашевич Василь 

Йосипович 

xxx xxx 
4 

Особа з 

інвалідністю 
94 1388,38 

11 Панченко Марія Василівна  
xxx xxx 

5 
Члени багатодітної 

сім’ї 
150 2215,50 

12 Пузєй Галина Михайлівна  
xxx xxx 

1 
Особа старше 60 

років 
30 443,10 

13 Рудник Людмила Іванівна  xxx xxx 4  120 1772,40 

14 Савенко Леонід Федорович  

xxx xxx 

4 

Особи старше 60 

років, особа з 

інвалідністю 

120 1772,40 

15 
Сикастий Олександр 

Васильович 
xxx xxx 

4 
 

120 1772,40 

16 Ткаченко Валентина Савівна  xxx xxx 4  120 1772,40 

17 Ананко Любов Іванівна  xxx xxx 10  300 4431 

Усього 29997,87 
 

Міський голова 
(найменування посади) 

___________________ 
(підпис) 

_Ратан АХМЕДОВ_ 
(ініціали (ініціал) та прізвище) 

__________ 

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 

_____________________ 



 Додаток № 1 

 до рішення виконавчого комітету 

   Корюківської міської ради 

   від 12.07.2022 року № 199 

ПЕРЕЛІК 

 осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат 

_______Корюківська міська рада_________ 
(назва органу) 

За червень 2022 р. 

                                                                                                                    (місяць) 

Порядк
овий 

номер 

Прізвище, 
імʼя, по 

батькові (за 
наявності) 
особи, що 
розмістила 
внутрішньо 

переміщених 
осіб 

Реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків або 
серія та номер 

паспорта 
громадянина 

України* 

Номер 
банківського 
рахунка для 

перерахування 
суми компенсації 

(за стандартом 
IBAN) 

Інформація 
про кількість 
внутрішньо 

переміщених 
осіб 

Інформація про 
кількість 

людино-днів, 
протягом яких 
здійснювалося 

розміщення  

Обсяг витрат, що підлягає компенсації 

інформація 
про 

компенсацію 
за рахунок 

коштів 
державного 
бюджету, 
зокрема 

резервного 
фонду 

інформація 
про 

компенсаці
ю за 

рахунок 
коштів 

місцевих 
бюджетів 

інформація про 
компенсацію за рахунок 

коштів підприємств, 
установ та організацій 
незалежно від форми 
власності, іноземних 
держав, добровільних 

пожертвувань фізичних 
і юридичних осіб, інших 

не заборонених 
законодавством джерел 

1 
Божок 
Віталій 

Миколайович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

2 
Васильченко 

Андрій 
Миколайович 

xxx xxx 
1 16 236,32   

3 
Васюк Сергій 
Васильович 

xxx xxx 1 30 443,10   

4 
Гайдук Олена 

Олексіївна 
xxx xxx 2 60 886,20   

5 

Галушка 
Ірина 

Олександрівн
а 

xxx xxx 

2 60 886,20   

6 
Гончаренко 

Микола 
Васильович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

7 
Демиденко 

Сергій 
Миколайович 

xxx xxx 
2 60 886,20   



 2 

8 
Довгопол 

Лідія 
Павлівна 

xxx xxx 
2 60 886,20   

9 
Клюй Тамара 
Михайлівна 

xxx xxx 2 60 886,20   

10 
Компанець 
Валентин 

Михайлович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

11 
Корінь 

Михайло 
Андрійович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

12 
Коробко 
Сергій 

Віталійович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

13 
Кугук 

Наталія 
Миколаївна 

xxx xxx 
1 30 443,10   

14 

Леонтьєв 
Анатолій 

Олександров
ич 

xxx xxx 

3 90 1329,30   

15 
Летута Надія 

Павлівна 
xxx xxx 2 60 886,20   

16 
Малиш 

Михайло 
Михайлович 

xxx xxx 
1 30 443,10   

17 
Маслова 
Галина 

Миколаївна 

xxx xxx 
1 30 443,10   

18 
Мірошніченк
о Володмир 
Олексійович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

19 
Миголь 

Олександр 
Іванович 

xxx xxx 
3 90 1329,30   

20 

Милейко 
Анатолій 

Афанасійови
ч 

xxx xxx 

3 66 974,82   

21 
Милейко 

Ніна 
Михайлівна 

xxx xxx 
2 60 886,20   

22 Мотчана xxx xxx 2 60 886,20   



 3 
Наталія 

Петрівна 

23 
Некрашевич 

Михайло 
Васильович 

xxx xxx 
2 60 886,20   

24 
Приступа 
Валентина 
Федосіївна 

xxx xxx 
3 90 1329,30   

25 
Приходько 
Валентина 

Михайлівна 

xxx xxx 
3 90 1329,30   

26 
Ревенко 

Надія 
Петрівна 

xxx xxx 
1 30 443,10   

27 
Савченко 
Данилія 

Степанівна 

xxx xxx 
1 30 443,10   

28 
Тихоновська 

Людмила 
Борисівна 

xxx xxx 
2 60 886,20   

29 
Тишковець 

Оксана 
Терентіївна 

xxx xxx 
2 60 886,20   

30 
Федоренко 

Надія 
Арсентіївна 

xxx xxx 
1 25 369,25   

31 
Халімон 

Олександр 
Петрович 

xxx xxx 
3 50 738,50   

32 
Шара Поліна 
Олександрівн

а 

xxx xxx 
1 24 354,48   

33 
Шейда 
Віктор 

Миколайович 

xxx xxx 
3 90 1329,30   

Усього 27043,87   
       

Міський голова 
(найменування посади) 

___________________ 
(підпис) 

_Ратан АХМЕДОВ_ 
(ініціали (ініціал) та прізвище) 

_________ 

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 

___________________ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка                       № 200 

 

Про реєстрацію народження дитини, 

покинутої в пологовому відділенні  

КНП «Корюківська ЦРЛ» 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», ч. 2 ст. 144 Сімейного кодексу 

України, п.п. 69, 70 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

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

прав дитини», акту закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ 

України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони 

здоров’я від 11.07.2022 року, медичного свідоцтва про народження № 61 від 

09.07.2022 року, враховуючи той факт, що не була проведена державна 

реєстрація народження дитини, яка народилась 09.07.2022 року в пологовому 

відділенні КНП «Корюківська ЦРЛ», з метою соціального захисту дитини, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Службі у справах дітей Корюківської міської ради звернутися до 

Корюківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у 

Корюківському районі Чернігівської області Північно-Східного 

міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції (м. Суми) для 

державної реєстрації народження дитини, зазначивши наступні відомості: 

Прізвище, ім’я, по батькові – ХХХХХХХ Олександра Олександрівна. 

Дата народження – 09 липня 2022 року. 

Місце народження – Україна, Чернігівська область, м. Корюківка. 

Батько – ХХХХХХ Олександр Олександрович. 

Мати – ХХХХХХ Анжела Олександрівна, ХХХХХХ. 

Підстава реєстрації народження – медичне свідоцтво про народження № 61 

від 09.07.2022 року. 



Підстава запису про батька – частина перша статті 135 Сімейного кодексу 

України.                                                                                                                                                                                 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка                            № 201 

 

Про надання дозволу на дарування   

житлового будинку та земельної ділянки, 

право користування якими має та матиме малолітня дитина 
 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», ст. 17 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», ст. 761 Цивільного кодексу України та ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу 

України, розглянувши заяву жителя м. Корюківка Чернігівської області, вул. 

Бульварна, буд. 51 Менського Сергія Андрійовича від 11.07.2022 року та додані 

до неї документи, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

  

1. Надати дозвіл Менському Сергію Андрійовичу на дарування своєму 

сину Менському Олександру Сергійовичу об’єктів нерухомого майна, що 

розташовані по вул. Зарічна (назва до перейменування - Карла Маркса), буд. 

ХХ в м. Корюківка Чернігівської області, а саме: житлового будинку з 

надвірними будівлями, право власності на який посвідчено свідоцтвом про 

право на спадщину за заповітом від 28.10.2013 року № 1093, та земельної 

ділянки, кадастровий номер 7422410100:01:002:0734, право власності на яку 

посвідчено свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 28.10.2013 року 

№ 1096. 

Право користування даним майном має та матиме малолітня дитина 

Менська Милана Олександрівна, 31.01.2017 року народження. 

 

2. Копію даного рішення надати Менському С.А. та Менському О.С. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 202 

 

Про передачу продуктів харчування  
 

З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

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

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

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

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

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

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

спорту Корюківської міської ради продуктів харчування, закуплених за 

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

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, та невикористаних Корюківською 

гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2, Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 у 

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

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради на загальну суму 19195,64 грн 

(дев’ятнадцять тисяч сто дев’яносто п’ять гривень 64 коп.) у відповідності до 

переліку, що додається.  

 

2. Передачу продуктів харчування оформити відповідним актом 

приймання-передачі. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 12.07.2022 року № 202 

 

 

ПЕРЕЛІК  

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

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, невикористаних  

Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2,  

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 у зв’язку із введенням воєнного стану на 

території України, на баланс  

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська ЦРЛ» Корюківської 

міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів харчування 

Кіль-ть 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кіль-ть 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Філе куряче 2,056 252,90 110,876 13540,58 

2. Риба хек 2,069 147,00 61,584 4972,77 

3. Лимони   1,943 97,16 

4. Сметана   1,600 106,27 

5. Родзинки   1 78,96 

 Загальна кількість/ 

вартість 

4,125 399,90 176,003 18795,74 

 Всього    19195,64 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 203  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення жительки м. Корюківка Науменко Олени Іванівни 

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

адреси об’єкту нерухомого майна його фактичному розташуванню на території 

міста Корюківка та з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого 

майна, відповідно до Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 48-9/VIII, Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, ст. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

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

Перемоги, № 68), спадкоємицею якого є Науменко Олена Іванівна після 

Конотопця Івана Івановича (право власності спадкодавця посвідчено на підставі 

Договору на надання в безстрокове користування земельною ділянкою для 

будівництва індивідуального житлового будинку на праві приватної власності 

від 27.02.1973 року та Акту про закінчення будівництва та вводу в експлуатації 

індивідуального домоволодіння від 24.12.1975 р.), присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Перемоги, будинок 46. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

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



майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва.   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 204 

 

Про втрату чинності рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

29.06.2022 року № 01-11/204 щодо стовідсоткового зносу холодильного 

обладнання, а саме морозильної камери МКН-30 та ларя, керуючись Законом 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08 червня 

2022 року № 166 «Про погодження примусового відчуження майна» вважати 

таким, що втратило чинність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 205 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення Луговець Г.О. та додані до нього матеріали, 

керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Луговець Ганні Олександрівні (вул. Центральна, 

буд.Х, с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської області, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХ, паспорт 

серії ХХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХХХХХХХ. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 206 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

30.06.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

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

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

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

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

30 червня 2022 року про використання дизельного палива для забезпечення 

безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної громади на 

загальну суму 12264,81 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 81 

коп.), що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 207 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

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

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

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Наумівського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 06.07.2022 року № 17, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 208 

 

Про проведення інвентаризації  

майнових активів РКСЛП «Корюківкаліс» 
 

У зв’язку із звільненням 01 липня 2022 року директора Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» та неможливістю підписання відповідних актів приймання-

передачі майна від підзвітної особи у зв’язку з її відсутністю, для належного 

здійснення обліку такого майна, закріпленого за підприємством, та передачі 

його у відання нового керівника, керуючись ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести інвентаризацію майнових активів Районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс».  

 

2. Створити інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) для проведення 

інвентаризації активів, визначених в пункті 1 даного рішення, в наступному 

складі: 

Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови. 

Члени комісії: 

ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  виконавчого апарату міської ради;  

ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради. 

БАБИЧ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА – начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради. 

ДЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – головний бухгалтер РКСЛП 

«Корюківкаліс». 



СПАСІБКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – головний інженер РКСЛП 

«Корюківкаліс»  

БУЗАК ІВАН ІВАНОВИЧ – провідний інженер РКСЛП «Корюківкаліс». 

МОРОЗ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – головний лісничий РКСЛП 

«Корюківкаліс». 

ГНИП НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – бухгалтер ДП «Корюківське 

лісове господарство» (за згодою). 

НЕЧАЄВА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА – начальник відділу бухгалтерського 

обліку ДП «Корюківське лісове господарство» (за згодою). 

 

3. Комісії здійснити інвентаризацію майнових активів підприємства, 

станом на 01 липня 2022 року та подати виконавчому комітету Корюківської 

міської ради інвентаризаційні описи встановленої форми за результатами 

проведеної інвентаризації в термін до 12 серпня 2022 року.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                      Ратан АХМЕДОВ 

  

 

     



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 209 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ТОВ «Будівельник»  
 

Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 11.07.2022 року № 30 

щодо погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» для надання послуг 

Корюківській міській раді (додаються), а саме: 

- JCB 3CX; 

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

CDІ; 

- МАЗ СМК 101, 10-20Т-С; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300 з фрезою Simex PL4520; 

- ДТ – 75; 

- ЕО 2621; 

- ЗІЛ ММЗ 4502; 

- КАМАЗ 5511, 55102; 

- котка (ДУ-96, 8 т). 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 25.05.2022 

року № 143 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник»» 

вважати таким, що втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 210 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Бондаренка О.В. 
 

Розглянувши клопотання ФОП Бондаренка О.В. від 30.06.2022 року щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною 

особою-підприємцем, керуючись ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години роботи 

техніки фізичної особи–підприємця Бондаренка Олександра Віталійовича для 

надання послуг Корюківській міській раді (додаються), а саме: 

- ТО-18 Б; 

- КАМАЗ 6520. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 211  

 

Про затвердження калькуляції  

вартості лісоматеріалу КП «Благоустрій» 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 20.06.2022 року № 114, 

керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради калькуляцію вартості 1 м.куб. лісоматеріалу круглого (додається), 

а саме: 

- тополі клас якості С, L = до 2,0 м, д. 15-29; 

- тополі клас якості С, L = до 2,1 м і більше, д. 30 і більше; 

- берези клас якості С, L = до 2,0 м, д. 15-29; 

- берези клас якості С, L = до 2,1 м і більше, д. 30 і більше. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року     м. Корюківка № 212 

 

Про погодження температурних  

опалювальних графіків на 2022-2023 роки 
 

Розглянувши клопотання Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1198 «Про 

затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства 

палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71 «Про затвердження 

Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», Закону України «Про 

теплопостачання», керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Корюківській дільниці Акціонерного товариства 

«Облтеплокомуненерго» температурні опалювальні графіки на 2022-2023 роки, 

що додаються, а саме: 

1.1. Вироблення теплоносія задля якісного регулювання відпуску теплоти 

(графік 95-70 0С); 

1.2. Теплової мережі на вводі до будівель споживачів (графік 85-60 0С). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 213 

 

Про надання дозволу на підключення  

до централізованої мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 27.06.2022 року             

№ 95, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку: 

1.1.  По вул. Соборна, буд. 39 в м. Корюківка, заявниця – Руда Ганна 

Петрівна. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного об’єкта до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та заявницю, до житлового будинку якої 

проводиться підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення 

земляних та/або ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 

порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів 

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 липня 2022 року м. Корюківка № 214 

 

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва 
 

З метою повноцінного та ефективного функціонування підприємств, 

установ та організацій комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, захисту прав та інтересів громадян – жителів міста 

Корюківка в опалювальний сезон, необхідністю забезпечення їх безперебійним 

постачанням теплової енергії в осінньо-зимовий період, враховуючи введення 

воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 

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

змінами), відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи 

містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва: 

«Нове будівництво другого джерела теплопостачання (блочно-модульної 

твердопаливної котельні) в складі котельні за адресою: вул. Шевченка, 99 в                   

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області». 

 

2. Корюківській міській раді виступити замовником будівництва об’єкту та 

звернутися до відповідних органів державного архітектурно-будівельного 

контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок 

виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. 

 



3. Видачу містобудівних умов та обмежень покласти на начальника 

Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради – головного архітектора Лихотинську Л.А. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
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