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30 червня 2022 року м. Корюківка № 1-13/VIII 

 

Про звіти старост 

старостинських округів 

Корюківської міської ради 
 

 

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, заслухавши звіти старост старостинських округів Корюківської 

міської ради про свою роботу за 2021 рік, керуючись п. 6 ст. 541 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома звіти старост старостинських округів Корюківської 

міської ради за 2021 рік, що даються, а саме: 

1.1. Гончаренко Ірини Василівни - старости Брецького старостинського 

округу. 

1.2. Аполона Юрія Андрійовича – старости Будянського старостинського 

округу. 

1.3. Єгунової Алли Іванівни – старости Домашлинського старостинського 

округу. 

1.4. Козела Володимира Івановича – старости Забарівського 

старостинського округу. 

1.5. Григор’єва Ігоря Олександровича –  старости Наумівського 

старостинського округу. 

1.6. Редіна Антона Леонідовича – старости Олександрівського 

старостинського округу. 

1.7. Мисника Віктора Дмитровича – старости Охрамієвицького 

старостинського округу. 



1.8. Циклаурі Юрія Муссовича – старости Перелюбського 

старостинського округу. 

1.9. Рябця Петра Олександровича – старости Прибинського 

старостинського округу. 

1.10. Юденко Наталії Миколаївни – старости Рейментарівського 

старостинського округу.  

1.11. Помаза Генадія Олексійовича – старости Рибинського 

старостинського округу. 

1.12. Лісеного Віктора Миколайовича - Савинківського старостинського 

округу. 

1.13. Кравченко Олени Василівни – старости Сядринського 

старостинського округу. 

1.14. Кучеренка Леоніда Анатолійовича – старости Тютюнницького 

старостинського округу. 

1.15. Пилипенко Раїси Григорівни – старости Хотіївського 

старостинського округу. 

 

2. Доручити старостам старостинських округів Корюківської міської ради: 

- виконувати доручення міського голови та виконавчого комітету, 

контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної 

власності територіальної громади, що розташовані на території старостинських 

округів; 

- проводити інформування населення сіл старостинських округів щодо 

роботи старости; 

- контролювати дотримання на підвідомчій території правил благоустрою. 

 

3. 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 

 



ЗВІТ 

старости Брецького старостинського округу 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Брецького старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Бреч, Гуринівка, Нова Гуринівка, Ховдіївка, Лубенець , за посадою вхожу до 

складу виконавчого комітету Корюківської міської ради та виконую обов’язки 

на постійній основі, представляю інтереси жителів територіальної громади, 

сприяю у підготовці документів, що подаються до Корюківської міської ради та 

виконавчого органу та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на 

сесії міської ради, а також перед жителями свого старостинського округу за 

минулий 2021 рік. 

На території Брецького  старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян; з березня запроваджена програма «Соціальна 

громада»;приймаємо пакет документів на допомоги,пільги,субсидії;вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень;видача довідок соціально-правового 

характеру; проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян. 

За січень-грудень 2021 року Брецьким старостинським округом здійснено : 

№ 

з/п 
Види послуг К-ть 

Сума адмін. 

збору 
1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію та зняття з 
реєстрації місця проживання 

35 217,60 грн 

2 
Видача довідок соціально-правового 
характеру 

210 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 10 7,65 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 6 2,04 грн 

5 Посвідчено довіреностей 1 безкоштовно 

6 
Зареєстровано актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання 
13 безкоштовно 

7 
Прийнято справ через ПК «Соціальна 
громада» 

25 безкоштовно 

 Всього за 2021 рік  227,29 грн 



За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 29. Всього 

мешканцями села порушено питань – 29. Результати розгляду звернень: 

вирішено позитивно – 29. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин – 4; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 25; 

Протягом 2021 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також працівниками міської ради були проведенні для старост навчання, які 

вкрай необхідні для нашої роботи, приймала участь в онлайн- навчаннях та 

отримала сертифікат. 

За підрахунками обліку особистих селянських господарств станом на 

01.01.2022 року по Брецькому старостинському округу загальна кількість 

населення становить – 373 чол., будинків всього – 146; Бреч-173 ч.,57 дворів, 

Гуринівка -115ч., 48 дворів, Лубенець- 45ч., 22 двори,Нова Гуринівка – 6 ч.,4 

двори, Озереди – 20 ч.,8- дворів, Ховдіївка – 14 ч., 7 дворів. Віковий склад 

населення : пенсіонерів –88 чол., дітей шкільного та дошкільного віку- 86 чол. 

багатодітних сімей – 8 в них виховується 28 дітей, діти під опікою – 2, 

сироти 2– чол., одиноких матерів – 6 , учасники бойових дій АТО – 10 чол., 

дітей війни – 6 чол., , учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 1 чол., , пенсіонерів, 

яким 80 і більше років – 10 чол. В домогосподарствах тримають: корів – 9, 

свиней – 8, кози – 11, вівці 2, птиця всього – 588, кролів – 41 та 16 

бджолосімей. 

Хочу нагадати, що загальна площа земель Брецького старостинського 

округу складає 5755,9 га, з них: 

На території Брецького старостинського округу функціонують  сільський 

клуб, ТОВ ПГ «Бреч», ТОВ «Резорд-енд СПА», магазин. 

 
Благоустрій 

На протязі 2021 року постійно проводилися заходи з благоустрою 

населених пунктів старостинського округу, підтримувався належний порядок 

на прилеглих територіях в установах розташованих на території 

старостинського округу. Регулярно проводилось наведення порядку. По 

необхідності проводилось обкошування узбіч доріг , території сільських 

кладовищ, яких на території старостинського округу 8.  
На початку квітня місяця проведено толоку по ліквідації несанкціонованих  

сміттєзвалищ ,проведено часткову розчистку кладовищ від мілкої порослі в 

с.Бреч, с.Лубенець,с.Ховдіївка, с.Гуринівка, с.Озереди та с.Нова Гуринівка. Для 

цієї роботи були залучені громадяни, а також порушники, які відбували 

адміністративне та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт. В 

с.Озереди та с.Ховдіївка на кладовищі своїми силами були спиляні аварійні 

сухостійні дерева. В с.Нова Гуринівка було пофарбовано огорожу на 

кладовищі. Під час прибирання до поминальних днів на кладовищах було 

залучено техніку КП «Благоустрій» для вивезення сміття. 

Проводилися роботи по наведенню порядку на сміттєзвалищі. 



Проводилися роботи по впорядкуванню пам’ятника Скорботної матері в 

центрі с.Бреч, пофарбовано та побілено плити. 

На протязі року із сіл старостинського округу  проводиться вивіз 

побутового сміття технікою Корюківської ЖЕК.(один раз на місяць).  

За кошти бюджету на протязі року було придбано канцелярське 

приладдя для потреб старостинського округу , матеріали та інструменти, 

запчастини для бензопили та мотокоси, паливно – мастильні матеріали. 

Працівниками КП «Благоустрій» відремонтовано один колодязь в с.Бреч. 

Старостою контролюється стан вуличного освітлення в с.Бреч, та 

с.Гуринівка, передаються показання спожитої електроенергії. На протязі року 

було замінено три світильники. 

Хочу висловити подяку міському голові,працівникам усіх установ та 

закладів,депутатам міської ради,керівникам підприємств, активним 

громадянам сіл всім ,хто докладає зусиль для  покращення життя людей 

нашого старостинського округу 

 

 
Староста    Ірина ГОНЧАРЕНКО 



ЗВІТ 

старости Будянського старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської  області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Будянського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Буда, Шишка, Соснівка, Маховики, Петрова Слобода , що перебуває у складі 

Корюківської територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого 

комітету Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Будянського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян; з березня запроваджена програма «Соціальна громада»-

приймаємо пакет документів на допомоги,пільги,субсидії;вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень;видача довідок соціально-правового 

характеру;проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян 

За січень-грудень 2021 року Будянським старостинським округом 

здійснено : 

№ 

з/п 
Види послуг К-ть 

Сума адмін. 

збору 
1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 21 285,60 грн 

2 
Видача довідок соціально-правового 
характеру 

220 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 2 1,70 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 7 2,38 грн 

5 Посвідчено довіреностей 11 безкоштовно 

6 
Зареєстровано актів обстежень умов 

проживання громадян 
15 безкоштовно 

7 
Прийнято справ через ПК «Соціальна 
громада» 

48 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  289,68 грн 

Я веду особистий прийом громадян в приміщенні старостинського 

округу. 



За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 62,  Всього 

мешканцями села порушено питань – 62. Результати розгляду звернень: 

вирішено позитивно – 52, дано роз’яснення – 10. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: 

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,-10; від пенсіонерів – 

12. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин – 15; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 7; 

 охорони здоров’я – 1; 

 комунального господарства – 4; 

 житлової політики – 6; 

Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також працівниками міської ради були проведенні для старост навчання, які 

вкрай необхідні для нашої роботи, приймав участь в онлайн- навчаннях  

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Будянському старостинському округу загальна кількість населення становить 

– 410 чол., домогосподарств – 71 Віковий склад населення : пенсіонерів –79 

чол., дітей шкільного та дошкільного віку- 65 чол. багатодітних сімей – 5 в 

них виховується 18 дитини,  діти під опікою – 4, напівсироти 1– чол., 

одиноких матерів – 7 , учасники бойових дій АТО – 8 чол., учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС – 1 чол., В домогосподарствах  тримають: корів – 

49, свиней – 24, кози – 16, коні- 4  птиця всього – 935, кролів – 63. 

Хочу нагадати, що загальна площа земель Будянського 

старостинського округу складає 7250,7 га, з них площа населених пунктів 313 

га. 

Основний вид діяльності– це виробництво сільськогосподарської 

продукції. Наші мешканці мають у своїй приватній власності необхідну 

сільськогосподарську техніку та інвентар. Всі сільськогосподарські землі 

оброблені, безгосподарських ділянок на території села не виявлено.  

Проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті земельного податку 

як фізичними так і юридичними особами. 

На території  Будянського старостинського округу функціонує 1 

торгівельна точока, є комунальні заклади, які утримуються за рахунок 

Корюківської територіальної громади – це сільські клуби в с.Буда, П –

Слобода, фельдшерський пункт с.Буда. 

Діяльність старостинського округу постійно висвітлюється у групі 

«Будянський  старостинський округ» в мережі Фейсбук. 

 



Благоустрій 

По благоустрою на території сіл Буда, Шишка, Соснівка, Маховики 

протягом 2021 року було зроблено великий обсяг робіт, а саме: в першу чергу 

я від себе особисто звернувся до керівників підприємств, установ, організацій, 

приватних підприємців та усіх мешканців сіл про необхідність наведення 

належного санітарного стану та забезпечення санітарно- епідеміологічного 

благополуччя його мешканців, з цією метою було організовано в період з 1 

квітня до 1 травня проведення весняної санітарної очистки сіл, неодноразово 

організовували суботники. 

 проведено роботи по благоустрою; побілено та пофарбовано  автобусні 

зупинки,поштукатурено,побілено громадський колодязь в 

пофарбована стела,пам’ятник та наведено літери прізвищ загиблих 

односельчан на памятнку який знаходиться в с.Буда. Проводились толоки по 

впорядкуванню пам’ятники в селі Шишка, Соснівка , Петрова Слобода,  

Активна молодь збирала пусті бутилки та пакети  обабіч дороги. В належному 

стані підтримувались прилеглі території біля майданчиків в с.Буда, П-Слобода 

,біля  пам’ятників та пам’ятних знаків,автобусних зупинок,адмінустанов , ФАПі, 

будинку сільському клубі. 

* до поминальних днів навели лад на кладовищі. 

Щороку наші люди викидають купи сміття будь-де як на території 

кладовища, так і за його межами, тому в цьому році нам довелося наводити там 

лад: було вивезено більше 14 прицепів сміття/за рахунок КП «Благоустрій», 

викошено траву. Працювали всі: і працівники старостату, і працівники 

сільського клубу, ФАПу , небайдужі мешканці нашого села. 

- на території старостату постійно велись роботи по покосу трави: 

На початку квітня місяця проведено толоку по ліквідації несанційованих 

смітезвалищ  силами не байдужих громадян,була залучена техніка 

одноосібника для вивозу сміття 

Проводився косметичний ремонт в сільських клубах 

Постійно контролюється стан вуличного освітлення проводились ремонти 

під кінець року відремонтовано 2 ліхтарі, додано 1 ліхтар від сонячної батареї 

в с.Маховики, впорядковано територію  біля адмінприміщення старостату, 

клубу, ФАПу. 

На території старостату проводились заходи: 

- Святкування день села 

- Новорічні свята.  

Заходи відбулися за фінансової підтримки спонсорів «МИРТ АГРО», 

«АЛЕКС ВУД», ФОП Петренко, обласного депутата Олександра Левицького. 

Хочу висловити подяку міському голові, працівникам усіх установ та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, одноосібникам, 

активним громадянам сіл, всім, хто докладає зусиль для покращення життя 

людей нашого старостинського округу. 

 
Староста     Юрій АПОЛОН 



ЗВІТ 

старости Домашлинського старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Домашлинського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Бешківка, Домашлин та Луковець , що перебувають у складі Корюківської 

територіальної громади, за посадою є членом виконавчого комітету  

Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів старостинського округу, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Домашлинського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги: реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання 

громадян, з березня запроваджена програма «Соціальна громада» -приймаємо 

пакет документів на допомоги,пільги,субсидії, вчинення нотаріальних дій в 

межах повноважень, видаємо довідки соціально-правового 

характеру,проводимо обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян. 

За січень-грудень 2021 року Домашлинським старостинським округом 

здійснено : 

№ з/п 
Види послуг К-ть 

Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 10 136,00 грн 

2 
Видача довідок соціально-правового 
характеру 

374 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 2 1,70 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 5 1,70 грн 

5 Посвідчено довіреностей 19 безкоштовно 

6 
Зроблено  актів  обстеження умов  

проживання 
41 безкоштовно 

7 
Прийнято  заяв про  зняття  з  реєстрації  
місця  проживання 

1  13,60  грн 

8 
Прийнято  заяв  щодо  призначення  усіх  
видів  соціальних допомог 

88  безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  153,00 грн 

 

 



Старостат щодня підтримує зв’язок з жителями округу. Своєчасно 

допомагаємо або оформляємо субсидії, допомогу по догляду за інвалідами, 

допомогу малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, допомогу пільговій 

категорії на придбання твердого палива та скрапленого газу. Погоджуємо та 

відвозимо заяви на оформлення землі. Щомісяця передаємо покази лічильника 

за спожиту електроенергію. 

Проводили роз’яснювальну роботу з населенням щодо вакцинації, 

домовлялися з лікарнею про щеплення жителів на території старостинського 

округу. 

Не маючи сільського клубу, завдяки ініціативі старости та діловода, були 

проведені заходи до Дня захисту дітей та Івана Купала. 

У 2021 році всі жителі нашого округу згуртувалися навколо проєкту з 

бюджету участі – і стали переможцями, а також дуже вдячні за вагому 

підтримку старостинських округів нашої територіальної громади.  

За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 67, з них 1 

звернення було отримано поштою. Всього мешканцями села порушено питань 

– 52. Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 44, дано роз’яснення 

– 23. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: від членів багатодітних сімей, матерів-героїнь-2; від пенсіонерів – 29. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин –37; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 23; 

 охорони здоров’я – 1; 

 житлової політики – 6; 

Протягом 2021 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також працівниками міської ради були проведенні для старост навчання, які 

вкрай необхідні для нашої роботи. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Домашлинському старостинському округу загальна кількість населення 

становить – 256 чол., будинків всього – 229: Домашлин-208, Бешківка - 15, 

Луковець - 6, з них 96 заселені, 133 незаселені. Віковий склад населення: 

пенсіонерів – 96 чол., дітей шкільного та дошкільного віку - 27 чол. 

багатодітних сімей – 2 в них виховується 7 дітей, 1 дитина з інвалідністю, діти 

під опікою – 4, с и р о т и  т а напівсироти – 7 дітей,  учасників бойових дій  – 

2 чол.,інвалідів війни – 2 чол., дітей війни – 22 чол., учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС – 1 чол., пенсіонерів, яким 80 і більше років – 17 чол. 

У домогосподарствах тримають: корів – 28, свиней – 31, кіз – 12, птиці – 

772, кролів – 18 та 17 бджолосімей. 

Загальна площа земель Домашлинського старостинського округу складає 

5672,7 га, в т.ч. земель державної власності - 4133,0191 га, земель комунальної 



власності – 282 га, земель  приватної  власності – 1539,6809 га. 

Проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті земельного податку 

як фізичними так і юридичними особами. 

На території Домашлинського старостинського округу функціонують 2 

приватні магазини, які продають продукти харчування та товари промислової 

групи, а також товари на замовлення. До села Бешківка, у якому проживає 5 

людей, завозять хліб та товари  за  замовленням. 

З благоустрою у нашому окрузі зроблено великий обсяг роботи, завдяки 

тому, що пів року працював робітник з благоустрою.   

Регулярно вирубував та викошував зайву паросль, чагарники на 

кладовищі, на узбіччі доріг, біля дворів одиноких та немічних людей.  

Протягом року слідкували за клумбами, яких у селі чимало. 

Весною пофарбували два громадські колодязі, побілили автобусну 

зупинку, дерева. Перед Великодніми святами провели толоку з прибирання 

кладовища та центру села. Люди з задоволенням підтримують, допомагають у 

всіх хороших починаннях, для них важливо щоб був приклад – це наш 

старостат. 

Дуже вдячні за капітальний ремонт пам’ятника загиблим воїнам – 

односельчанам у роки Другої світової війни. 

Зроблено ямковий ремонт дороги Домашлин – Сахутівка та частково по 

вулиці Молодіжній.  

Маючи такого відповідального, порядного депутата, як Абинашний 

В’ячеслав Іванович, наш старостинський округ взимку завжд  з 

гарноочищеними дорогами від снігу. В’ячеслав Іванович щороку всім дітям 

дарує солодощі до Новорічних свят та надає допомогу жителям округу, які її 

потребують.  

Є у нашому окрузі такі проблеми: поганий, мабуть, найгірший у громаді 

телефонний та мобільний зв’язок, немає автобусного сполучення з районним 

центром, а також хотілось, щоб сімейний лікар проводив у приміщенні 

старостату профілактичний прийом жителів округу.   

Домашлинський старостат дякує міському голові депутатам міської ради, 

керівникам підприємств, всім, хто докладає зусиль для покращення життя 

людей нашого старостинського округу. 

 

 
Староста     Алла ЄГУНОВА 
 



ЗВІТ 

старости Забарівського старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Забарівського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова-Буда, що перебуває у складі 

Корюківської територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого 

комітету Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Забарівського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян; з квітня запроваджена програма «Соціальна громада»-

приймаємо пакет документів на допомоги, пільги, субсидії; вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень; видача довідок соціально-правового 

характеру, проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян 

За січень-грудень 2021 року Забарівським старостинським округом 

здійснено: 

№ з/п 
Види послуг К-ть 

  

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 21  

2 
Видача довідок соціально-правового 
характеру 

395  

3 Вчинено нотаріальних дій 45  

    

    

 
 

  

4 
Прийнято справ через ПК «Соціальна 
громада» 

61  

    

Розпорядженням міського голови затверджено графік прийому громадян 

старостою села та визначено прийомні дні. Особистий прийом громадян 

проводиться в приміщенні старостинського округу. 



За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 80.  

Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 53, дано роз’яснення – 27. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,матерів-героїнь-21; 

від пенсіонерів – 59. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин –46; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 20; 

 охорони здоров’я –12 ; 
 комунального господарства – 2; 

Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також працівниками міської ради були проведенні для старост навчання, які 

вкрай необхідні для нашої роботи, приймав участь в онлайн- навчаннях. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Забарівському старостинському округу загальна кількість населення становить 

– 439 чол., будинків всього – 204. Віковий склад населення: пенсіонерів – 116 

чол., дітей шкільного та дошкільного віку - 62 чол., багатодітних сімей – 8 в 

них виховується 27 дітей, діти під опікою – 8, напівсироти 5– чол., одиноких 

матерів – 4 , учасники бойових дій АТО – 7 чол.,  учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС – 3 чол. В домогосподарствах  тримають: корів – 66, свиней – 62, кози – 

29, коні – 3, птиця всього – 1152, кролів – 60 та 8 бджолосімей. 

На території старостинського округу працюють підприємства 

сільськогосподарського виробництва: ТОВ «ЗАБАРІВСЬКЕ», ФГ 

«БАРВІНОК», ФОП Чепа, які орендують паї мешканців старостинського 

округу, та займаються вирощенням с/г культур. З усіма власниками паїв 

заключні договори оренди. Орендна плата за 2021 рік становить:10000 грн. 

Проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті земельного податку 

як фізичними так і юридичними особами. 

На території Забарівського старостинського округу функціонують 2 

торгівельні точки, є комунальні заклади, які утримуються за рахунок 

Корюківської територіальної громади – це Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. де 

навчаються 33 учні, сільський будинок культури в с.Забарівка, ФАП, ПСО. 

 

Благоустрій 

По благоустрою на території сіл Забарівського старостинського округу 

протягом 2021 року було зроблено великий обсяг робіт, а саме: в першу чергу  

звернулись до керівників підприємств, установ, організацій, приватних 

підприємців та усіх мешканців сіл про необхідність наведення належного 

санітарного стану та забезпечення санітарно- епідеміологічного благополуччя 

його мешканців, з цією метою було організовано в період з 1 квітня до 1 травня 

проведення весняної санітарної очистки сел. 



За рахунок бюджетних коштів придбано матеріали та проведено роботи по 

благоустрою; побілено та пофарбовано 2 автобусні зупинки в с. Забарівка та                

с. Воловики. 

Пофарбована стела, пам’ятник загиблих односельчан в с. Забарівка, на 

могилах невідомих солдат, які знаходяться на кладовищі в с. Забарівка, 

пофарбована огорожа та встановлені нові таблички. Проводились роботи по 

впорядкуванню парку біля школи та будинку культури. В належному стані 

підтримувались прилеглі території біля дитячого майданчика в с .  Забарівка, 

біля пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок, адмінустанов, 

школи, ФАПу, будинку культури. 

До поминальних днів навели лад на кладовищі. 

Щороку наші люди викидають купи сміття будь-де як на території 

кладовища, так і за його межами, тому в цьому році нам довелося наводити там 

лад: пофарбовано огрожі кладовищ в селах Воловики, Нова-Буда, Кирилівка, 

викошено траву. 

На території старостату постійно велись роботи по покосу трави: 

цьогорічна весна та й червень місяць були досить вологими, випала велика 

кількість опадів, тому трави росли швидко. Допомогу в обкошуванні узбіч доріг 

надавало ТОВ «ЗАБАРІВСЬКЕ» та працівник Комунального підприємства 

«БЛАГОУСТРІЙ» Корюківської міської ради. 

Проведено кагатування відходів на сміттєзвалищі. 
Зроблено ремонт твердого покриття по вулиці Польова. 

Встановлено нову дошку оголошень в с. Воловики. 
Проведено розчистку вул. Лугова та частково Шкільна. 

Багато роботи зроблено з залученням спонсорських коштів, а саме 

завезено дрова паливні для ПСО, будинку старостату, пісок на 

кладовища. Виділялись кошти та с/г продукція для проведення першого 

та останнього дзвоників, проведення свята Івана Купала, косметичний 

ремонт приміщень школи. В зимовий період регулярно проводилась 

очистка доріг від снігу у всіх населених пунктах старостинського 

округу технікою місцевих підприємців. 
Хочу висловити подяку міському голові, працівникам усіх установ та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, одноосібникам, 

активним громадянам сіл всім ,хто докладає зусиль для покращення життя 

людей нашого старостинського округу. 

    

 
Староста             Володимир КОЗЕЛ 



ЗВІТ 

старости Наумівського старостинського округу 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими  нормативно-

правовими актами я як староста Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Наумівка, Турівка, Переділ, Високе, Андроники і Спичувате, що перебувать у 

складі Корюківської територіальної громади, за посадою вхожу до складу 

виконавчого комітету Корюківської міської ради та виконую обов’язки на 

постійній основі, представляю інтереси жителів відповідного старостинського 

округу, сприяю у підготовці документів, що подаються до Корюківської міської 

ради та її виконавчого органу, а також до Управління соціального захисту 

населення Корюківської РДА, і маю звітувати про свою роботу перед 

депутатами на сесії міської ради, а також перед жителями свого 

старостинського округу за 2021 рік. 

На території Наумівського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги: проводиться реєстрація місця проживання та зняття з 

реєстрації, нотаріальні дії в межах компетенції старости, приймаються заяви та 

декларації для нарахування субсидій та допомог, видаються довідки різного 

змісту. 

 

№ Види послуг К-ть Сума адмін.збору або 

держ.мита 

1. Зареєстровано місце проживання та знято 

з реєстрації 

90 1 108,65 грн. 

2. Видано довідок  

 

619 безкоштовно 

3. Вчинено нотаріальних та прирівняних до 

нотаріальних дій 

49 13,60 грн. 

4. Оформлено та передано Управлінню 

соціального захисту населення 

Корюківської РДА для призначення 

різних видів допомог та субсидій 

163 безкоштовно 

 Всього адмін. збору і держ. мита  

за 2021 рік 

 1 122, 25 грн. 

 

Протягом 2021 року отримано 93 вхідних документів та надано 101 

вихідний документ. 

Станом на 01.01.2022 року по Наумівському старостинському округу 

загальна кількість населення становить 1293 чол., дворів всього – 496. Віковий 

склад населення: дітей дошкільного віку – 60 чол., дітей шкільного віку – 169 



чол., працездатного населення – 715 чол., пенсіонерів – 349 чол. В 

індивідуальних домогосподарствах Наумівського старостинського округу 

тримають поголів’я тварин та птиці: ВРХ – 95, свиней – 151, ДРХ – 42, коні – 1, 

птиця всього – 2971, у тому  числі курей-несучок – 2921, кролів – 151 та 58 

бджолосімей. 

На території Наумівського старостинського округу функціонують 8 

торгівельних точок. Є комунальні заклади, що утримуються за рахунок 

Корюківської територіальної громади – це Наумівська ЗОШ І-ІІІ ступені, 

Наумівський ДНЗ «Сонечко», Наумівський будинок народних традицій і 

дозвілля, Наумівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 

Наумівська філія Корюківської публічної бібліотеки. Також для надання 

соціальних послуг на території округу постійно працюють 4 робітників 

Корюківського ЦНСП Корюківської міської ради та на постійній основі для 

благоустрію населених пунктів старостинського округу з серпня 2021 року 

працює 2 робітника КП «Благоустрій» Корюківської міської ради.  

Послуги по вивозу побутового сміття надавалися в останній четвер 

кожного місяця Корюківською ЖЕК. Чистка доріг в Наумівському 

старостинському окрузі від снігу в січні-лютому здійснювало ПСП «Злагода» 

згідно договорам. В грудні снігу не було. Обслуговування вуличного 

освітлення здійснювало КП «Благоустрій» Корюківської міської ради. Для 

обслуговування території Наумівського старостинського округу з серпня 2021 

року є трактор МТЗ-82, який має фронтальний навантажувач та відвал для 

чистки снігу.  

Загальні збори населених пунктів Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради протягом 2021 року відбулися двічі – 25 червня та 11 

липня. 

День села відсвяткували 14 серпня 2021 року. А почесною грамотою на 

святі від Корюківської міської ради були нагороджені Тетяна Метла, оператор 

АЗС і завідувач запчастин ПСП «Злагода», і Олена Рябець, педагог-організатор 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

У жовтні 2021 року в Наумівці відкрилася поліцейська станція. Це новий 

проєкт «Поліцейський офіцер громади» в Україні, який в Наумівці є спільним 

проєктом між Національною поліцією і Корюківською територіальною 

громадою. 

У листопаді 2021 року сформований Громадський комітет населених 

пунктів Наумівського старостинського округу у кількості 14 людей. На 

установчих засіданнях були обрані головою Ярослав Пуценко, заступник – Ігор 

Іллюшко, секретар – Наталія Сипченко. Діяльність Громадського комітету 

відбувається на підставі Положення про Громадський комітет населених 

пунктів Наумівського старостинського округу Корюківської міської ради, яке 

прийняте Загальними зборами населених пунктів Наумівського 

старостинського округу від 25 червня 2021 року. Засідання відбуваються не 

менше як 1 раз на місяць. 

Вся наша діяльність відкрита для всіх, фотозвіти, оголошення, 

привітання та інша інформація опублікована в мережі Facebook у групі 



«Наумівський старостинський округ Корюківської міської ради». 

Як правило, у другий половині дня я як староста веду особистий прийом 

громадян в приміщенні старостинського округу. 

Протягом 2021 року брав участь у засіданнях виконавчого комітету. 

 

Про благоустрій 

У с. Наумівка є парк, який є місцем відпочинку для мешканців 

Наумівського старостинського округу та гостей. Весною та восени парк 

повністю був очищений від листя та гілок завдяки активної громадкості. Влітку 

декілька разів косилася трава, паркан зовні та з усередині був пофарбований. 

Сміття постійно прибиралося з урн. У грудні місяці після буревію знову парк 

був очищений від гілля. Парк має вуличне освітлення. Мною, старостою, 

проводилася заміна світлодіодних ламп при потребі. Святкова ялинка у парку 

взимку радувала мешканців та гостей гірляндами та іграшками.   

По вулиці Садовій в с. Наумівка влітку зроблений ямковий ремонт дороги. 

Також у декількох місцях по вул. Шевченка. 

По вулицях Шевченка, Стрільця та Орловського в с. Наумівка біля бордюр 

стало чистіше. 

По вулицях Орловського та Пекельного, також по вул. Шевченка (від п’яти 

кутів до кладовища) в с. Наумівка зробили вуличне освітлення, приєднавшись 

до існуючої системи вуличного освітлення. Також поставили ліхтар в с. Турівка 

біля зупинки на сонячній батареї. 

По вулицях Шевченка та Партизанська в с. Наумівка за програмою 

DOBRE при співфінансуванні Корюківською міською радою поставлені дві 

автобусні зупинки. 

По вул. Шевченка в Наумівці спиляні 4 аварійні дерева-велетня. 

Документи на дозвіл спиляння були попередньо зроблені. 

Стела при в’їзді в Наумівку влітку була пофарбована, трава при стелі 

косилася. Порослі зрізані. Пізніше замінили землю, щоб у цьому 2022 році 

зробити квітучу клумбу.  

Біля кладовищ в с. Наумівка декілька разів косили траву. Протягом 

немалого часу вичищалися кладовищі у окрузі від порослі. В Турівці сміття, що 

було за дорогою убране.  

Трава у центрі та біля нежилих будинків по вул. Шевченка в с. Наумівка, а 

також в центрі с. Турівка влітку косилася. За узбіччям дороги Корюківка-

Турівка, що йде через Наумівку доглядалося. Бордюри у центрі Наумівки перед 

Днем села були пофарбовані. Також пофарбований був пам’ятник біля 

братської могили, що у парку у Наумівці. 

 

 
Староста                                                                 Ігор ГРИГОР’ЄВ 



ЗВІТ  

старости Олександрівського старостинського округу  

Корюківської міської ради Корюківського району  

Чернігівської області  

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Олександрівського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Верхолісся, Олександрівка та Піски, що перебувають у складі Корюківської 

територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого комітету 

Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Олександрівського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця  

проживання громадян; з березня запроваджена програма «Соціальна громада» - 

приймаємо пакет документів на допомоги, пільги, субсидії; вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень; видача довідок соціально-правового 

характеру. 

За січень-грудень 2021 року Олександрівським старостинським округом 

здійснено : 

№ 

з/п 
Види послуг К-ть 

Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 54 734,40 грн 

2 
Видача довідок соціально-правового 
характеру 

423 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 10 8,50 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 40 13,60 грн 

5 Посвідчено довіреностей 97 безкоштовно 

7 
Прийнято справ через ПК «Соціальна 
громада» 

78 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  756,50 грн 

Згідно графіку прийому громадян старостою села визначено прийомні дні: 

понеділок, середа, п’ятниця. В ці дні я веду особистий прийом громадян в 

приміщенні старостинського округу. 

За 2021 рік зареєстровано усних звернень на особистому прийомі – 34, 

письмових звернень - 36. Всього мешканцями села порушено питань – 70. 

Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 64, дано роз’яснення – 6. 

Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також приймав участь в онлайн-навчаннях нарадах та семінарах. 



Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Олександрівському старостинському округу: 

 Верхолісся Олександрівка Піски Всього 

Дворів 93 291 33 417 

Населення 86 541 28 655 
Дітей 8 90 6 104 
Пенсіонерів 34 122 7 163 

Станом на 01 січня 2022 року на території старостинського округу 

нараховувалося 11 багатодітних сімей, в них виховується 35 дітей; 3 дітей з 

інвалідністю; діти під опікою – 1;  учасники бойових дій АТО – 8; дітей 

загиблих учасників АТО – 1, учасники бойових дій другої світової війни – 1; 

учасники бойових дій на території інших держав – 4; учасників війни – 5; 

члени сімей загиблих ветеранів війни – 3;  інваліди війни – 2; учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС – 4. 

В своїх домогосподарствах жителі округу тримають: ВРХ – 132, свиней – 

53, кози – 45, коні – 1. 

Основний вид діяльності на території округу – це виробництво 

сільськогосподарської продукції. Наші мешканці мають у своїй приватній 

власності необхідну сільськогосподарську техніку та інвентар. Всі 

сільськогосподарські землі оброблені, безгосподарських ділянок на території 

села не виявлено.  

Проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті земельного податку 

фізичними особами. 

На території Олександрівського старостинського округу функціонують 5 

торгівельних точок, виїзна торгівля. Є комунальні заклади, які утримуються за 

рахунок Корюківської  територіальної громади – це Олександрівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, де навчається 71 учень, ДНЗ «Малятко», який відвідують 19 діток, 

деякі підвозяться з сусіднього Забарівського старостинського округу, 

Олександрівський сільський будинок культури та пункт здоров’я. 

 

Благоустрій 

По благоустрою на території сіл Верхолісся, Олександрівка та Піски 

протягом 2021 року було зроблено великий обсяг робіт, а саме: з метою 

наведення належного санітарного стану та забезпечення санітарно- 

епідеміологічного благополуччя мешканців, було організовано в період з 1 

квітня до 1 травня проведення весняної санітарної очистки села.  

На території старостату постійно велись роботи по покосу трави: 

цьогорічна весна та й червень місяць були досить вологими, випала велика 

кількість опадів, траву потрібно було косити часто. Робились роботи і за 

рахунок бюджетних коштів працівником від КП «Благоустрій», а також 



залучалась допомога СТОВ «ОЛСТАС-льон», яке розчистило ділянку дороги 

по вул. Молодіжна в с. Верхолісся.  

Постійно контролюється стан вуличного освітлення проводились ремонти 

та заміна ліхтарів. 

У вересні 2020 року жителі старостинського округу взяли участь у 

громадському проєкті «Бюджет участі 2021». Перемогу отримав проєкт 

«Зона відпочинку в центрі села Олександрівка», який мав бути реалізований в 

2021 році за кошти громади, загальною вартістю 100,0 тис.грн. Але через 

відсутність документації втілити у минулому році проєкт не вдалося, 

сподіваємося на втілення його у 2022 році. 

Хочу висловити подяку міському голові,працівникам усіх установ та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, установ та 

організацій, одноосібникам, активним громадянам сіл, всім, хто докладає 

зусиль для покращення життя людей нашого старостинського округу. 

 

 
Староста              Антон РЕДІН 



ЗВІТ 

старости Охрамієвицького старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Охрамієвицького старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Охрамієвичі, Лупасове, Романівська Буда, що перебуває у складі Корюківської   

територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого комітету 

Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік.  

Усiм громадянам, якi звернулись на особистий прийом надаю необхiдну 

iнформацiю та перелiк необхiдних документiв, контактнi телефони, адреси; 

приймаю вiд жителів старостинського округу заяви, адресованi органам та 

посадовим особам об’єднаної громади, передаю їx за призначенням. Так 

протягом звiтного перiоду вiд громадян старостинського округу прийнято: 

31 заяву,1 заяву на допомогу на поховання родичу померлого учасника АТО 

– усі заяви розглянуті, заявнику виділені кошти.  
На території старостинського округу надаються такі адміністративні 

послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, приймаються 

заяви та декларації для нарахування субсидії. 

За січень-грудень 2021 року Охрамієвицьким старостинським округом 

здійснено: 

№ 

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію/зняття місця 
проживання 

14 204,10 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 
характеру 

224 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 4 3,40 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 17 5,78 грн 

5 Посвідчено довіреностей 56 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  213,28 

За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

оформлено 177 видів допомог, в т. ч. - 20 видів соціальної допомоги та 157 

субсидій. Проведено 24 обстеження умов проживання громадян для надання 



відповідних актів до соціальних служб. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Охрамієвицькому старостинському округу загальна кількість населення 

становить – 551 чол., із них 

Діти дошкільного віку  22 

Діти шкільного віку  60 

осіб віком від 18 до59років 311 

осіб пенсійного віку  158 

будинків всього – _442_,з них –239 заселені, 203-незаселені та аварійні. 

В домогосподарствах сіл Охрамієвицького старостинського округу 

утримають : ВРХ- 43 гол,корів – 39, свиней – 51, кози – 21, птиця всього – 1794, 

у тому числі курей-несучок – 1717. 

На території Охрамієвицького старостинського округу діють 4 торгівельні 

точки, які здійснюють торгівельну діяльність в розрізі суб’єктів 

господарської діяльності та груп ( промислова та продуктова ). 

Є комунальні заклади, які утримуються за рахунок Корюківської 

територіальної громади – це Охрамієвицький будинок культури та 

Охрамієвицький ФП.ФП частково забезпечує населення найнеобхіднішими 

лікарськими препаратами , які купуються протягом останніх років за кошти 

спонсорів. Три соціальні робітники обслуговують 32 одиноких громадян 

похилого віку , які потребують стороннього догляду. 

  

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 

- 9 багатодітних сімей, в яких виховується 36 дітей; 

- 2 дитини інваліди; 

- 11 учасників АТО ; 

- 4 учасника бойових дій на території іноземних держав; 

- 1 ліквідатор аварії на ЧАЄС. 

Три соціальні робітники обслуговують 32 одиноких громадян похилого 

віку, які потребують стороннього догляду. 

 Ведеться облiк військовозобов’язаних, здійснюється оповiщення 

військовозобов’язаних, складаються списки юнакiв для прописки до призивної  

дiльницi, ведеться  облiк  учасникiв  АТО та бойових  дiй. Ведеться облiк всiх 

пiльгових категорiй, якi проживають на території старостинського округу, 

подаються  документи пільгових категорій в управлiння  соцiального захисту 

населення для надання компенсацій на придбання твердого палива скрапленого 

газу та використання електроенергії.  

 Протягом 2021 року проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті 

земельного податку як   фізичними так і юридичними особами. 



 

Благоустрій 

По благоустрою на території сіл  Охрамієвицького старостинського округу 

протягом 2021 року було зроблено наступні роботи: 

- проведено 2 акції з благоустрою на  кладовищі в с. Охрамієвичі: знесено 

20 аварійних дерев,скошено паросль, вивезено 8 прицепів сміття; 

- проведено 1 акції з благоустрою на  кладовищі в с. Лупасове: знесено 8 

аварійних дерев, вивезено 2 прицепи сміття; 

- проведено 1 акції з благоустрою на  кладовищі в с. Р.Буда: знесено 4 

аварійних дерева, вивезено 2 прицепи сміття,відремонтовано 18 метрів огорожі; 

- проведено благоустрій населених пунктів(централізоване вивезення 

твердих побутових відходів ,ліквідація стихійних  сміттєзвалищ, підтримання 

належного стану центру села  Охрамієвичі); 

- знесено перерослі, аварійні дерева в селах Лупасове , Р.Буда та 

Охрамієвичах; 

- проводилось регулярне очищення доріг від снігу по всіх селах громади; 

- провели роботу по реконструкції вуличного освітлення в с. Охрамієвичі 

по вулиці 1Травня, 800 метрів; 

- засипано сумішшю піску та гравію великі ями по вулицях 8 Березня, 

Шевченка та в центрі с. Охрамієвичі; 

- цьогорічна весна й літо були досить вологими, випала велика кількість 

опадів, тому було дуже важко боротись із бур’янами, але ми все одно 

працювали в цьому напрямку. Неодноразово здійснювали покос трави біля 

старостинського округу, біля могил загиблим воїнам, біля ФПу, на кладовищі, 

на дитячому майданчику, косили обочини доріг та території біля пустуючих 

домоволодінь та інші ділянки, які заростали бур’янами; 

- постійно та в стислий строк проводились ремонтні роботи по ліквідації  

поривів водо мереж; 

- проведено заміну огорожі 220 метрів по вул. Шевченка, 1Травня, 

Перемоги в селі Охрамієвичі; 

- проводився внутрішній ремонт в адмінприміщеннях; 

- встановлено мобільний звֹ’язок та інтернет 4GЛайф; 

Для проведення робіт з благоустрою нашого населеного пункту,міською 

радою було виділено кошти, на ці кошти було придбано: фарбу різних кольорів, 

щіточки, розчинники, барвники, вапно, прожилини, столбики, штахетник, 

цвяхи, бензин, шини, напильники, ланцюги для бензопили.  

Проводилась агітаційна робота по проведенню вакцинації проти ковіду, 

так в селі Охрамієвичі в ФАПі проведено щеплення 230 чоловік. 

 

Культурне життя села 

Протягом 2021 року працівниками БК було проведено різні за формою та 

тематикою культурно-дозвільні заходи. 

Розпочався культурний рік з новорічної щедрівки «Добрим людям на 

здоров’я». На жаль через карантині обмеження ми вітали наших жителів 

онлайн. 



До дня Святого Валентина проведено танцювально – розважальну 

програму «Хвилею лине соната кохання». 

До Дня жінки відбувся святковий концерт «Жінка в світ приходить для 

любові». 

До Дня Перемоги проведено покладання квітів та онлайн - концерт «Ніхто 

не забутий, ніщо не забуте». 

До Дня захисту дітей була проведена святково - розважальна програма, 

«Чарівний світ дитинства» ,ігри ,конкурси, мультфільми. 

Проведено святковий концерт «Україно - світи у любові й добрі» до 30- ї 

річниці Дня Незалежності України. 

Проведено святкові заходи до дня села «Відродимо славу села», концерт, 

конкурси, дискотека, торгівля, уха, куліш, подарунки визначним жителям 

громади за рахунок міського бюджету. 

До кожного заходу в будинку культури було оформлено виставки 

сільських умільців. 

До Дня Святого Миколая та Новорічних свят підприємствами СТОВ 

«Дружба» і ТОВ «Цензур» дітям були вручені солодкі подарунки. 

Підсумовуючи результати роботи за 2021 рік, насамперед хочу зазначити, 

що він був нелегкий.  

У звітному періоді я проводив  свою роботу послідовно і конструктивно, 

виходячи із інтересів громади  та визначених пріоритетів. Те, що  вдалося 

зробити  вселяє надію на краще.  

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності голові об’єднаної 

громади,першому заступнику голови міської ради, керівникам організацій, 

фізичним особам підприємцям, небайдужим жителям громади трьох сіл, які 

постійно підтримують чистоту та порядок на прилеглих ділянках, за розуміння 

проблеми та бажання бачити наші села кращими. Сподіваюся на Вашу 

підтримку у майбутньому. 
 

 

Староста                                                   Віктор МИСНИК 

 



 



ЗВІТ
старости Перелюбського старостинського округу виконавчого 

комітету Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік.

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими 
нормативно-правовими актами я, як староста Перелюбського 
старостинського округу Корюківської міської ради, є посадовою особою 
місцевого самоврядування сіл Баляси, Білошицька Слобода, Перелюб, 
Майбутнє, що перебуває у складі Корюківської територіальної громади, за 
посадою вхожу до складу виконавчого комітету Корюківської міської ради та 
виконую обов’язки на постійній основі, представляю інтереси жителів 
територіальної громади, сприяю у підготовці документів, що подаються до 
Корюківської міської ради та виконавчого органу та маю звітувати про свою 
роботу перед депутатами на сесії міської ради, а також перед жителями свого 
старостинського округу за минулий 2021 рік.

На території старостинського округу надаються такі адміністративні 
послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, приймають 
ся заяви та декларації для нарахування субсидії. *

За січень-грудень 2021 року Перелюбським старостинським округом 
здійснено: -
№
з/п

Види послуг К-ть Сума адмін. 
збору1 2 3 4

1

2 .~

Заяви на реєстрацію/зняття місця 
проживання
Видача довідок соціально-правового 
характеру

51 380,80грн

535 безкоштовно

3
4 ..

' 5.....

Посвідчено заповітів 
Засвідчено справжність підпису 
Посвідчено довіреностей 
Всього держмито за 2021

4’
........14

3,40 грн 
4,76 гри

14 безкоштовно
388,96

За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 
оформлено 21 1 видів допомог, в т.4,-83 видів соціальної допомоги та 
128 субсидій.



Згідно графіку прийому громадян старостою сіл визначено прийомні дні: 
понеділок, середа, п’ятниця -  Перелюб, вівторок і четвер -  Б.Слобода. В ці 
дні я веду особистий прийом громадян в приміщенні старостинського округу.

За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі-114,. 
Всього мешканцями сел. порушено питань-114. Результати розгляду 
звернень: вирішено позитивно- 95, дано роз’яснення-14, інше- 5.

Кількість звернень за деякими категорія ми і соціальним станом їх 
автррів:

відінших- 38;
І— ^>відпенсіонерів-76.

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:

- соціальної політики,соціального захисту населення-16;
- сімейної та тендерної політики, захистугіравдітей-2;
- охорони здоров’я -  1;
- інші—91;
- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку-4.
Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого

комітету, також працівниками міської ради були проведенні для нас, старост, 
навчання, які вкрай необхідні для нашої роботи, приймав участь в онлайн- 
навчаннях.

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 14 квітня 2017 року №57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 
господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 
обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 
Перелюбському старости нському округу загальна кількість населення 
становить-/0/5 чол.,із них

дітивікомвідОдо 17років 127
осібвікомбО+років 263
осібвікомвід 18до59років 625

будинків всього -_569_, з них- 449 заселені, 120-незаселені та аварійні.
В домогосподарствах сіл Перелюбського старостинського округу утримають 
: ВРХ- 196 гол,корів -  182, свиней -  223, кози — 22,коні -  8, птиця всього— 
4140, у тому числі курей-несучок-3761.

На території Перелюбського старостинського округу діють 7 
торгівельних точок, які здійснюють горгівельну діяльність в розрізі 
суб’єктів господарської діяльності та груп( промислова та продуктова ), а 
один із магазинів здійснює і продажу ритуальних товарів 
Є комунальні заклади, які утримуються за рахунок Корюківської 
територіальної громади — це Перелюбська ЗОНІ І-ІІІ ступенів, де навчаються 
142 учні, Перелюбський ДНЗ «Пролісок», який відвідують 14 дітей,



Перелюбський і Білошицько-Слобідський будинки культури Білошицько- 
Слобідський ФАП та Перелюбський пункт здоров’я.
На території старостату в селі Перелюб знаходяться: ГІерелюбське лісництво, 
споживче товариство, церква, ветеринарна амбулаторія.

У населення старостату є можливість виписати та придбати дрова паливні та 
будівельний матеріал на необхідні потреби в Перелюбському лісництві.
У ветеринарній амбулаторії с можливість придбати ліки для тварин і при 
потребі отримати допомогу у лікуванні.
Працює церква, яка побудована в 1826 році і є пам’яткою архітектури. 
Священик надає ритуальні послуги (можна придбати гроби та вінки, свічки і 
інше).

Соціальний захист населення
На території сіл проживають:

10 багатодітних сімей, в яких виховується 32 дитини;
- 2 дитини сироти;
- 16 учасників АТО ; .
- 7 учасника бойових дій на території іноземних держав;
- субсидію на ЖКП отримують 126 сімей;
- субсидію на тверде паливо-2 сім’ї *
- За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

оформлено 211 видів допомог, вт.ч.- 83 видів соціальної допомоги та
- 128субсидій.

Благоустрій
По благоустрою на території сіл Перелюбського старостинського округу 
протягом 2021 року було зроблено наступні роботи:
- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених пунктів;
- в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячого 
майданчика;
- проводилася весняна толока по впорядкуванню території сіл 
Перелюбського старостинського округу;
- здійснено ремонт адмінбудівль старостинського округу;
- побілено одну автобусну зупинку с.Б.Слобода;
- вивезено сміття від населення сіл Б.Слобода та Перелюб транспортом КП 
«Благоустрій» на місцеві сміттєзвалища;
- упорядковано санкціоновані сміттєзвалища сіл Б.Слобода та Перелюб 
Допомогу в проведені цих робіт ми отримали від КГІ «Благоустрій», який 
надав для цього необхідну техніку.
- здійснено будівництво дороги по вулиці Горького с.Перелюб за державні 
кошти;
- проведено заміну огорожі з дерев’яної на бетонну за рахунок коштів 
міської ради в с.Перелюб;



- протягом зимнього періоду КП «Благоустрій» прочищає дороги населених 
пунктів старостату;
- підведено швидкісний і н і ері ІС і до бюджетних установ на території
старостату; •
- утримувалися в належному стані Пам’ятники загиблим у роки війни, 
меморіальні дошки загиблим у АТО, сільські кладовища,в’їзні знаки при 
в’їзді в села Перелюб та Б.Слобода;

- за участю робітників з благоустрою та небайдужих жителів сіл було 
проведено фарбування огорожі та побілка дерев по вулицях Центральна і 
Шевченка в с.Б.Слобода та с.Перелюб, здійснювалося скошування дикої 
порослі на кладовищах та обкошування прилеглої території сільських 
кладовищ і стадіону старостату;
- здійснювався ремонт громадських колодязів та обкошування трави біля 
нежитлових будинків старостату;
- здійснювалося обкошування трави біля будинку матері загиблого в АТО 
Супруненка А.П.;
- завезено дрова паливні матерям загиблим у АТО Сугіруненко В.А. і 
Пророчен ко К О. та пораненому в АТО Срмодено С.М.

- на території старостату у весняно-осінній період постійно проводились 
роботи по покосу трави;

- на території старостату проведено роботи по видаленню переросших та 
аварійних дерев;

ЗДО«Проліеок»
Перелюбський ЗДО «Пролісок» відвідує Идітей (кількість місць за 
проектом-16),з них пільгової категорії:
- Дитина переселенців-1 чол;
- Малозабезпечені-2 чол;
- Дитина під опікою -  1 чол.
Заклад щоквартально забезпечувався деззасобами, рідким милом, 
паперовими рушничками.

У дитсадку встановлено 3-разове харчування.
Протягом року в ЗДО були підготовлені та проведені свята: «Свято Святого 
Миколая», «Новорічне свято», «Свято Весни і мами», спортивно- 
розважальне свято«Сильнііпе, вище, скоріше». Діти активно приймали участь 
спільно з батьками у проведені «Дня села», працівники ЗДО прийняли участь 
у заходах до Дня незалежності України.

Завдяки орендарям землі Левицькому О. та Дюжикову С.М. були придбані 
солодощі до Дня Святого Миколая та до новорічних свят. Депутат Якушин 
надав новорічні подарунки вихованцям дитячого садочка. Депутат міської 
ради Шматок М.І. надавав допомогу в проведенні свят.



Культурне життя старостату:
Протягом 2021 року працівниками БК сіл Б.Слобода та Перелюб було 

проведено різні за формою та тематикою культурно-дозвільні заходи.
Розпочався культурний рік з відзначення Різдва Христового та 

різдвяних свят. На жаль через карантині обмеженнями вітали наших 
жителів черезо нлайн.

проведено тематичний вечір для воїнів-афганців;
До Дня жінки відбулися святкові концерти. Колектив 

«Вербиченька» с.Б.Слобода подарував масу задоволень жінкам, а працівники 
Перелюбського БК організували святковий концерт «Весняна історія»;

проведено покладання квітів до Дня Перемоги та Примирення, 
а також онлайн-привітання «Перемога, свята Перемога»;

- До Дня захисту дітей була проведена святково -  розважальна 
програма, «Хай буде мирним піднебесся над землею, хай весело сміються 
діти!», після якої було організовано для дітей солодкий стіл, та за 
спонсорські кошти районного депутата Шматка М.І. вручені солодкі 
подарунки;

Святкові заходи проведено 6 липня День села Перелюб, а 16 
жовтня День села Б.Слобода, допомогу у проведенні свят надали 
орендарі земель Дюжиков С.М., Левицький О. та небайдужі місцеві
жителі;

проведено святковий концерт «Разом у веселому колі» до 
ЗО-тої річниці Дня Незалежності України;

До Дня Святого Миколая відбувся ігровій формі захід «Святий 
Миколай іде -  Різдво веде». До кожного заходу в будинку культури було 
оформлено виставки сільських умільців.

КП «Убідське»
У 2021 році проведено продування центрального водопроводу с.Б.Слобода, 

проведено заміну насосу в с.Перелюб;
проведені роботи по будівництву та підключенню другої свердловини в. 
селі Б.Слобода;
постійно та в стислий строк проводились ремонтні роботи по ліквідації 

поривів у всіх селах старостату.

Вуличне освітлення:
Проводилось обслуговування вуличного освітлення в селах 
громади,своєчасно замінювались лампи — 8 та ліхтарі — 4 .

Земельні питання:
Основний вид діяльності ради -  це виробництво сільськогосподарської



продукції. Землекористувачі мають у своїй приватній власності необхідну 
сільськогосподарську техніку та інвентар.. Всі сільськогосподарські землі 
оброблені, без господарських ділянок на території старостату не виявлено. 
Загальна площа земель І Іерелюбського старостинського округу складає 
11050,4 га, з них:
- земельні ділянки для ведення ОСГ- 423 чоловіки.

Я, як староста села, співпрацюю з орендарями земельних ділянок (паїв), які 
надають посильну допомогу у проведення святкових заходів до Дня села, у 
наданні подарунків для учнів ІІерелюбської ЗОНІ 1-І1І ст. та вихованців ДНЗ 
«Пролісок». Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть осторонь 
проблем старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто розуміє 
сьогоднішню складну ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу. 
Діяльність нашого старостату віл крита для всіх.

Юрій ЦИКЛ АУРІ



ЗВІТ 

старости Прибинського старостинського округу 

Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Прибинського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Прибинь, Шишківка, Рудня та Костянтинівка , що перебувають у складі 

Корюківської територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого 

комітету Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого органу 

та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а 

також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Прибинського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян; з березня запроваджена програма «Соціальна громада»-

приймаємо пакет документів на допомоги,пільги,субсидії;вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень;видача довідок соціально-правового 

характеру; спільно з фахівцем із соціальної роботи центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради Наталією Телега проводяться обстеження 

матеріально-побутових умов проживання громадян. 

За січень-грудень 2021 року Прибинським старостинським округом 

здійснено : 

№ з/п Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 25 462, 60 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 

характеру 

522 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 2 1,70 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 20 6,80 грн 

5 Посвідчено довіреностей 19 безкоштовно 

6 Зареєстровано актів  обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

громадян з  фахівцем із соціальної роботи 

центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

24 безкоштовно 

7 Прийнято справ через ПК «Соціальна 

громада» 

88 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік            471,10  грн 

 



Розпорядженням міського голови затверджено графік прийому  громадян 

старостою села та визначено прийомні дні: понеділок, вівторок,  середа, четвер  

- в ці дні я веду особистий прийом громадян в приміщенні старостинського 

округу в с. Прибинь; в п’ятницю –в приміщенні старостинського округу в                        

с. Шишківка. 

За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 55, з них 1 

звернення було отримано поштою. Всього мешканцями села порушено питань 

– 55. Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 53, дано роз’яснення 

– 2. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,матерів-героїнь-14;   

від пенсіонерів – 41. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин – 30; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 19; 

 охорони здоров’я – 1; 

 комунального господарства – 4; 

 екології та природних ресурсів – 1. 

Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

також працівниками міської ради були проведенні для старост навчання, які 

вкрай необхідні для нашої роботи, приймав участь в онлайн- навчаннях та 

отримував сертифікати. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від                  

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Прибинському старостинському округу загальна кількість населення становить 

– 688 чол., будинків всього – 467.  Прибинь-254,  Шишківка -158, Рудня- 54, 

Костянтинівка – 1, з них –332 заселені, - 135 незаселені. Віковий склад 

населення : пенсіонерів –190 чол., дітей шкільного та дошкільного віку- 124 

чол. багатодітних сімей – 10 в них виховується 34 дитини, 1дитина з 

інвалідністю, діти під опікою – 9, сироти -6 чол., одиноких матерів – 9 , 

учасники бойових дій АТО – 7 чол., дітей війни – 48 чол., , учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС – 3 чол., , пенсіонерів, яким 80 і більше років – 31 чол. В 

домогосподарствах  тримають : корів – 158, свиней – 117, кози – 15, коней-22,  

птиця всього – 2456, кролів – 130 та 68 бджолосімей. 

Хочу нагадати, що загальна площа земель Прибинського 

старостинського округу складає 11140,40 га. 

Основний вид діяльності – це виробництво сільськогосподарської 

продукції. Наші мешканці мають у своїй приватній власності необхідну 

сільськогосподарську техніку та інвентар. Всі сільськогосподарські землі 

оброблені, безгосподарських ділянок на території села не виявлено.  

Проводилася робота по видачі повідомлень та сплаті земельного податку 

як              фізичними так і юридичними особами. 



На території Прибинського старостинського округу функціонують 4 

торгівельні точки: 3 магазини Перелюбського СТ та магазин бар в с. Прибинь;                

є Прибинський та Шишківський ФПи, сільський будинок культури в                         

с. Прибинь, діяльність якого постійно висвітлюється в мережі Фейсбук, та 

сільський клуб в  с. Шишківка, ЗОШ І-ІІ ст. в с.Прибинь 

 

Благоустрій 

За звітний період на території Прибинського старостинського округу було 

зроблено слідуюче: починаючи із початку року по мірі необхідності всі 

комунальні дороги чистились від снігу. Все це робилось технікою місцевого 

СТОВ «Десна». Всі ці роботи відшкодовувались Корюківською міською радою. 

На території старостинського округу нараховується 11 кладовищ. 

Починаючи із квітня минулого року на 6-ти із них було наведено належний 

порядок, а саме: прибрані упавші дерева, вирізали дрібну паростку, вивезли 

багаторічні кучі сміття. 

В центрах сіл біля адмінбудівель старостату також біля СБК, ФП-ів, 

магазинів, ЗОШ І-ІІ ступенів були засіяні клумби. До чергової річниці Дня 

Перемоги зробили косметичний ремонт 3-х пам’ятників загиблим воїнам – 

односельцям і на братській могилі. 

За кошти міської ради було виконано ямковий ремонт дороги із твердим 

покриттям по вулиці ім. Шевченка в с. Прибинь. А місцеве СТОВ «Десна» 

зробило такий ремонт за свої кошти по вулиці Іванова в цьому ж селі. 

Також у літню пору було зроблено кагатування 2-ох сміттєзвалищ у селах: 

Шишківка і Прибинь. 

У селі Рудня через річку Слот було зроблено перехідку до помешкання, де 

проживає одинокий інвалід. 

За селом Шишківка було відгороджено прогін для громадської худоби 

загальною довжиною 140 метрів 

Працівник із КП «Благоустрій», який працював у літню пору на території 

старостинського  округу також систематично виконував роботи по 

благоустрою: косив бур’ян і дрібну паростку в центрах сіл і біля кладовищ, 

повністю поміняв огорожу  біля адмінбудівель старостату, спільно із 

працівниками старостату і Прибинського СБК  зроблено ремонт в 

амінприміщеннях старостату, посклив вікна в СБК, замінив на запасному 

виході в СБК двері, виготовив декоративні клумби.  

Хочу висловити подяку міському голові,працівникам усіх установ та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, одноосібникам, 

активним громадянам сіл,  всім ,хто докладає зусиль для  покращення життя 

людей нашого старостинського округу. 

 

 

Староста                   Петро РЯБЕЦЬ 



ЗВІТ 

старости Рейментарівського старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими 

нормативно-правовими актами я, як староста Рейментарівського 

старостинського округу Корюківської міської ради, є посадовою особою 

місцевого самоврядування сіл Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, 

Заляддя, Олійники, Рейментарівка , що перебуває у складі Корюківської  

територіальної громади, за посадою вхожу до складу виконавчого комітету 

Корюківської міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, 

представляю інтереси жителів територіальної громади, сприяю у підготовці 

документів, що подаються до Корюківської міської ради та виконавчого 

органу та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської 

ради, а також перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 

рік. 

На території Рейментарівського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця  

проживання громадян; з березня запроваджена програма «Соціальна громада» 

- приймаємо пакет документів на допомоги, пільги, субсидії; вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень; видача довідок соціально-правового 

характеру.   

За січень-грудень 2021 року Рейментарівським  старостинським округом 

здійснено : 

№ 

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

, 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію/ зняття з 

реєстрації  місця проживання 

22 163,20 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 

характеру 

252 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 3 2,55 

4 Засвідчено справжність підпису 5 1,70 грн 

5 Посвідчено довіреностей 4 безкоштовно 

6 Прийнято справ через ПК 

«Соціальна 

громада» 

14 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  167,45 грн. 

Проводиться особистий прийом громадян села в приміщенні 

старостинського округу. 

За 2021 рік надійшло 64 звернень в т.ч. письмових - 17. Всього 

мешканцями села порушено 64 питань. Результати розгляду звернень: 



вирішено позитивно – 45, дано роз’яснення - 19 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин – 32; 

 житлової політики – 13; 

 соціальний захист населення - 19 

Протягом 2021 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого 

комітету, також працівниками міської ради були проведенні для старост 

навчання, які вкрай необхідні для нашої роботи, приймала участь в онлайн- 

навчаннях та отримувала сертифікати. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Рейментарівському старостинському округу загальна кількість населення 

становить – 216 чол., в т.ч. с. Гутище – 1 чол., с. Довга Гребля – 11 чол.,                           

с. Заляддя -1 чол., с. Олійники – 9 чол., с. Рейментарівка – 194 чол..   

Загальна кількість будинків всього – 205, в т.ч. – с. Богдалівка -1, с. 

Гутище – 5, с. Довга Гребля -6, с. Заляддя -2, с. Олійники -27, с. Рейментарівка 

– 163, з них –107 заселені, -98 незаселені. Віковий склад населення : 

пенсіонерів –67 чол., працездатного населення – 119 чол., дітей шкільного та 

дошкільного віку - 30 чол. двоє багатодітних сімей  в них виховується 8 дітей, 2 

дітей з інвалідністю, 1 будинок сімейного типу – виховуються 6 дітей, діти під 

опікою – 2,  учасники бойових дій АТО – 7 чол., учасники бойових дій в 

Афганістані – 2 чол., діти війни – 24 чол., учасники війни - 3 чол., член сім’ї 

загиблого -1 чол.  пенсіонерів, яким 80 і більше років – 21 чол.  

В домогосподарствах тримають: корів – 25, коней – 5, свиней – 32, кози – 

14,  птиця всього – 747, кролів – 60 та 13 бджолосімей. 

Субсидію на тверде паливо отримали 33 сім’ї, пільгою на тверде паливо та 

скраплений газ користуються 9 сімей, 4 сім’ї отримали інші соціальні 

допомоги.  

Основний вид діяльності в Рейментарівському старостинському округу – 

це виробництво сільськогосподарської продукції.        

Мешканці сіл мають у своїй приватній власності необхідну 

сільськогосподарську техніку та інвентар для обробітку своїх угідь. 

На території Рейментарівського  старостинського округу функціонує: 

приватний магазин, сільський клуб, фельдшерський пункт, пересувне 

відділення Укрпошти, лісництво, фермерське сільськогосподарське 

господарство «Ністру».  

 

Благоустрій 

По благоустрою на території Рейментарівського старостинського округу 

протягом 2021 року було зроблено ряд заходів, а саме: я від себе особисто 

зверталась до керівників підприємств, установ, організацій, приватних 

підприємців та усіх мешканців сіл про необхідність наведення належного 



санітарного стану та забезпечення санітарно- епідеміологічного благополуччя 

його мешканців, з цією метою в зимовий період своєчасно розчищалися вулиці 

сіл від снігових заметів за допомогою  техніки КП «Благоустрій», 

Рейментарівського лісництва, Агрохолдингу «Урожай». 

Організовано весняну санітарну очистку села:  

- проведено побілку дерев  в центрі села, біля  церкви, біля пам’ятників; 

- пофарбовані  та прибрані 3 братські могили; 

- зроблено поточні ремонти пам’ятників загиблим в роки війни в                       

с. Рейментарівка; 

- ліквідовано наслідки буревію, розпиляні та прибрані звалені дерева в 

селі та на кладовищах. Дрова отримані внаслідок самозаготівлі 

використовуються для опалення адміністративного приміщення 

старостинського округу;  

- в належному стані підтримувались прилеглі території: дитячого 

майданчика,  пам’ятників, автобусних зупинок, біля адміністративних установ 

облаштували квітники. 

Силами працівників старостату та робітника з благоустрою було прибрано 

вісім кладовищ, зібрані купи сміття  як на території кладовищ, так і за його 

межами були вивезені на сміттєзвалище.  

На території старостату постійно велись роботи по скошуванню трави в 

центрі села, біля сільського клубу, церкви та по узбіччях доріг.   

Два рази на рік вивозились побутові відходи від осель жителів. 

Проводилось обслуговування вуличного освітлення, своєчасно 

замінювались лампи та ліхтарі. 

Хочу висловити подяку міському голові, працівникам усіх установ та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, активним 

громадянам сіл, всім, хто докладає зусиль для покращення життя людей нашого 

старостинського округу. 
 

 

Староста                                                                               Наталія ЮДЕНКО 

 



Шановні жителі сіл Рибнського старостинського округу, 

запрошені 

Сьогодні я звітую про свою роботу старости Рибинського 

старостинського округу сіл Рибинськ, Новоселівка, Парастовське, 

Журавлева Буда, Стопилка, Лісове, селище Голубівщина   з дати 

призначення мене на посаду старости по 30 червня 2021 року. 
В населених пунктах підпорядкованої території  зареєстровано 504 

громадяни, але фактично проживає лише 291 житель в тому числі 

дітей-36 громадян працездатного віку-114,пенсіонерів-141 За звітний 

період в селах старостату не народилось жодної дитини, померло 5 

осіб,зареєстрували місце проживання 30 осіб,знялися з реєстрації 6 

осіб. В селі Рибинськ працює  Рибинський   будинок культури,  

поштове відділення зв’язку, пункт здоров’я. На  території села   є 

православна церква. Працюють магазини приватних підприємців,які 

здійснюють товгівлю переважно продуктами харчування.Діє 

деревообробне підприємство приватного підприємця Кузняка 

Дмитра. В селі Стопилка діє тваринницька ферма ПСП «Червоний 

Маяк». В 19 домогосподарствах старостинського округу утримується 

37 голів ВРХ  

Виконуючи свої повноваження,як старости постійно беру участь 

у засіданнях виконавчого комітету Корюківської міської 

ради. Виконую доручення міської ради, її виконавчого комітету, 

міського голови,ЦНАПу, інформую їх про виконання 

доручень. Сприяю виконанню на підпорядкованій території  

Програми соціально-економічного та культурного розвитку, 

затверджених рішенням міської ради. Беру участь в навчаннях та 

тренінгах, організованих виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради. 

Прийом громадян  проводжу  по місцю роботи в межах робочого  

часу  та  в позаурочний час  за місцем  проживання 

жителів підпорядкованих сіл. Здійснюю 

моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері 

соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та 

спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права 

на працю та медичну допомогу.     Жителі    беруть  активну  участь  

в соціально-економічному та культурному  житті  підпорядкованих 

сіл. Надаються пропозиції  щодо, ремонту доріг 

комунальної  власності, вуличного освітлення,поглиблення та 

розчистка ставків, 



благоустрою сіл. Надається  допомога жителям громади 

щодо  переадресації  заяв різного характеру, пропозицій,інформацій 

посадовим особам Корюківської міської ради та її виконавчого 

комітету.Систематично  

проводиться  впорядкування  подвір’їв  господарств  жителів  

сіл, приватних магазинів, установ та підприємств  та прилеглих  до 

них  територій, пам’ятних  місць сіл. Здійснюється 

моніторинг за дотриманням на території підпорядкованих 

сіл   громадського порядку. За звітний період  на території  

села Рибинськ  проведені наступні роботи: 

 косметичний ремонт пам’ятника, обеліску слави та їх фарбування 

 Висаджено квіти 

 Висаджено саджанці туї та самшиту біля адмін. будівлі 

старостату,біля будівлі громадського призначення Православної 

Церкви та біля будівлі Рибинського будинку культури 

 Спільними зусиллями працівників старостату,Рибинського 

будинку культури,не байдужих громадян пофарбовано всі 

паркани,зокрема біля старостату,кругом,пам’ятників,біля 

центрального кладовища 

 Побудовано новий паркан біля дитячого майданчику 

 Зроблено капітальний ремонт громадського туалету    

 Небайдужими громадянами здійснено прибирання 

парку,здійснено повалку аварійних та перерослих дерев 

 Спільними зусиллями здійснили повалку аварійних та 

перерослих дерев на двох кладовищах у селі Рибинськ 

 Постійно проводится обкіс території,здійснюється повалка 

аварійних та перерослих дерев 

 Пофарбовано приміщення громадського призначення 

православну Церкву 

 Пофарбовано приміщення Місцевої ПСО 

 Технікою компанії «Урожай» завезено пісок на центральний 

ставок в селі Рибинськ для облаштування пляжу 

 Пофарбовано стовпи 

 Побілено автобусну зупинку 

 Постійно проводились роботи на території підпорядкованих сіл 

технікою агрохолдингу «Урожай» по зимовому утриманню доріг, 

всі вулиці по всіх селах розчищались від снігових заметів 

вчасно,без затримок. 



постійно  проводяться  масові заходи по відзначенню  державних  

свят, свята  села та традиційних свят, свята проводяться  за 

підтримки Корюківської міської ради ,компанії «Урожай» родини 

приватних підприємців КОБЕЦЬ,підприємців Валентини 

ВОРУШИЛО,Олени Настоящої, Дмитра Кузняка, за що їм велика 

вдячність.За приготування страв української кузні оголошую 

подяку Тетяні Харченко,Любові Тишик,Сергію Вакуленку, 

Віктору Трейтяку  

   За звітний період старостатом Рибинського старостинського 

округу  видано довідок різного характеру -157, оформлено субсидії на 

тверде паливо – 38 справ, на природній газ – 52 справ, оформлено 

допомогу малозабезпеченим сім’ям  – 5 справ, по догляду за особами 

які досягли 80 років,які потребують постійного догляду – 1 справа, 

допомогу на дітей під опікою 1 справа, допомогу на дітей одиноким 

матерям – 3 справи,  складено - 8 актів обстежень  матеріально-

побутових умов проживання, надано - 17 послуг з нотаріальних дій, 

надано – 91 відповідь різним установам,прийнято 83 заяви від 

жителів підпорядкованої території  Ведеться облік 

військовозобовязаних, здійснюється оповіщення 

військовозобовязаних, складаються списки юнаків для прописки до 

призивної дільниці, ведеться облік учасників АТО та бойових дій та 

прирівняних до них. Ведеться облік всіх пільгових категорій, які 

проживають на підпорядкованій території , подаються документи 

пільгових категорій в управління  соціального захисту населення для 

надання передбачених законодавством пільг та компенсацій. 

          Сформовані архівні справи за 2015-2020  роки та здані 

до архівного відділу Корюківської райдержадміністрації. 

     Не допускаю на території  громади дій чи бездіяльності, які 

можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави. 

Дотримуюся правил службової етики встановлених законодавчими 

актами України, актами міської ради. 

Хочеться побажати всім нам й у подальшому спільно вирішувати всі 

проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли кожен з нас 

буде відноситись до села в цілому як до своєї домівки. А я зажди 

налаштований на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає 

щось зробити для себе і свого села 

Я вдячний усім тим жителям старостату, хто допомагав в благоустрої 

сіл підпорядкованої території,благоустрої кладовищ,будівництві та 

фарбуванні парканів. 



Особисто хочу подякувати керівництву Корюківської міської ради 

міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу його заступникам 

Саввченко Олександру Миколайовичу та Бикову Олександру 

Миколайовичу за підтримку у вирішенні повсякденних проблемних 

питань.Особлива подяка депутату Чернігівської обласної ради, 

керівнику Агрохолдингу «Урожай», Левицькому Олександру 

Сергійовичу, за постійне надання фінансової та матеріальної 

допомоги для проведення святкових заходів та концертних програм 

на святкування 100-річчя від дня заснування села Рибинськ,техніки та 

товарно-матеріальних цінностей для проведення благоустрою, 

працівникам старостату,сільського будинку культури, водію 

пожежної машини,працівнику з благоустрою КП 

«Благоустрій»,фахівцю із соціальної роботи 

Буду й надалі працювати для покращення умов життя та побуту  

населення громади. 
 Дякую за увагу 

 

Староста Рибинського 

Старостинського округу                                                               Геннадій ПОМАЗ 



ЗВІТ 

старости Савинківського старостинського округу  

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Савинківського  старостинського округу 

Корюківської  міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 

Бурківка, Савинки , що перебуває у складі Корюківської   територіальної 

громади, за посадою вхожу до складу виконавчого комітету Корюківської  

міської ради та виконую обов’язки на постійній основі, представляю інтереси 

жителів територіальної громади, сприяю у підготовці документів, що 

подаються до Корюківської  міської ради та виконавчого органу та маю 

звітувати про свою роботу перед депутатами на сесії міської ради, а також 

перед жителями свого старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території старостинського округу надаються такі адміністративні 

послуги : проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, приймаються 

заяви та декларації для нарахування субсидії та соціальних допомог , 

компенсацій та пільг. 

За січень-грудень 2021 року Савинківським старостинським округом 

здійснено : 

№ 

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. 

збору 
1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію/зняття місця 
проживання 

34 95,20 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 
характеру 

383 безкоштовно 

3 Засвідчено справжність підпису 10 1,70 грн 

4 Посвідчено довіреностей 3 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  96,90 

 

За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

оформлено 29 видів допомог, у зв’язку з відсутністю  інтернету не змогли всіх 

оформити через програму. 

За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 285,. Всього 

мешканцями села порушено питань – 285. Результати розгляду звернень: 

вирішено позитивно – 67, дано роз’яснення – 150, інше – 68. 

 

 

 



Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: 

від інших -200; 

від пенсіонерів – 85. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 
 

- соціальної політики, соціального захисту населення – 53; 

- сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 17; 

- охорони здоров’я – 45; 

- інші – 136; 

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 34. 

Протягом 2021 року брав участь у всіх засіданнях виконавчого 

комітету,  приймав участь в онлайн - навчаннях. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих 

селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами», за 

підрахунками обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 

року по Савинківському старостинському округу загальна кількість 

населення становить – 369 чол., із них 

діти віком від 0 до 18 років 63 

осіб віком 60+ років 111 

осіб віком від 18 до59років 195 

будинків всього – _208_,з них –169 заселені. 

В домогосподарствах сіл Савинківського старостинського округу 

утримують : ВРХ- 22 гол,корів – 17, свиней – 38, кози – 25, коні – 3, птиця 

всього – 1064, у тому числі курей-несучок – 922, кролів- 124. 

На території Савинківського старостинського округу діяли 2 торгівельні 

точки, ФОП Бугайова та Сядринського споживчого товариства які 

здійснювали  торгівельну діяльність в розрізі суб’єктів господарської 

діяльності та груп ( промислова та продуктова ). 

Є комунальні заклади, які утримуються за рахунок Корюківської 

територіальної громади – це Савинківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, де навчаються 

64 учні , Савинківський будинок культури  та Савинківський пункт здоров’я. 

 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 

- 4 багатодітних сімей, в яких виховується 15 дітей; 

- 3 дитини – прийомна сім’я; 

- 1 учасник  АТО ; 

- 1 учасник бойових дій на території іноземних держав; 

- 3 ліквідатори аварії на ЧАЕС 

- субсидію на ЖКП отримують 30 сімей; 

- субсидію на тверде паливо – 48 сім’ї 



Благоустрій 

По благоустрою на території сіл Савинківського  старостинського округу 

протягом 2021 року було зроблено наступні роботи: 

- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 

пунктів; 

- в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячого 

майданчика; 

- відремонтовано, побілено та пофарбовано пам’ятник загиблим воїнам в 

центрі села Савинки; 

- проводились роботи по впорядкуванню території сіл Савинківського  

старостинського округу; 

- відремонтовано та пофарбовано паркан (90 м) на кладовищі по вул. 

Зарічна; 

- побілено і пофарбовано 2 автобусні зупинки в с. Савинки та 1 зупинку в с. 

Бурківка; 

- упорядковано санкціоноване сміттєзвалище , кагатуванням сміття.;  

- проведено ліквідацію кущів, зайвого гілля та дерев біля доріг 

по вулицях;  Лесі українки – 1,5км,  Гагаріна-1,0 км, Шкільна-0,5км, 

Шевченка-0,3км,Лісова - 0,7 км;  

- два рази на рік проводилось впорядкування  кладовищ ,  

видалення аварійних дерев та кущів ;  

- на території старостату у весняно-осінній період постійно проводились 

роботи по покосу трави; 

 

Культурне життя села 

Протягом 2021 року працівниками БК було проведено різні за формою та 

тематикою культурно-дозвільні заходи. 

- проведено зустріч за круглим столом  до дня пам’яті героїв Небесної сотні; 

- конкурсна програма до дня святого Валентина; 

- тематичний вечір – концерт до Дня жінки; 

- зустріч «Чорнобиль  біль у серці на завжди»; 

- Свято Пам’яті «Не плач матусю твій син живий» та проведено  

покладання квітів до Дня Перемоги та Примирення; 

- До Дня захисту дітей була проведена святково - розважальна програма,  

після якої було організовано для дітей солодкий стіл, та за спонсорські кошти 

вручені солодкі подарунки; 

- проведено розважальну програму та дискотеку до Дня молоді; 

- проведено конкурсна - розважальна програма Купальській вечір; 

- проведено урочисто святкову програму до дня державного Прапора та 

до 30тої річниці Незалежності  України; 



- святкові заходи було проведено до Дня села . 

- година пам’яті героїв нашого часу ; 

- тематичний захід до дня Гідності та Свободи  

- конкурсна розважальна програма для дітей Новорічне дійство . 
 

КП «Убідьське» 

У 2021 році провів заміну водо мережі в селі Савинки (300 м), 

- проведено заміну насосу-агрегату в с. Савинки; 

- постійно та в стислий строк проводились ремонтні роботи по 

ліквідації      поривів. 

 
Земельні питання 

Основний вид діяльності ради – це виробництво сільськогосподарської 

продукції. Землекористувачі мають у своїй приватній власності необхідну 

сільськогосподарську техніку та інвентар.  

Загальна площа земель Савинківського старостинського округу складає 

6212,6 га,  найбільші землекористувачі: 

- ПСП «Червоний Маяк» –1295 га, 

- Корюківський лісгосп – 1514,5 га, 

- ПОСП Мрія  лісові землі – 980га. 

 

Я, як староста села, співпрацюю з сільгосппідприємствами, ФОПами та 

фермерами з приводу наповнення бюджету та в вирішенні питань 

старостинського округу. Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть 

осторонь проблем старостинського округу, хто розуміє сьогоднішню складну 

ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу. 

 
 

Староста                  Віктор ЛІСЕНИЙ 



ЗВІТ 

старости Сядринського старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад»,Регламентом Корюківської міської ради,  Положенням про старосту та 

іншими нормативно-правовими актами я, як староста Сядринського 

старостинського округу Корюківської міської ради, є посадовою особою 

місцевого самоврядування сіл Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне, що 

перебуває у складі Корюківської   територіальної громади. За посадою входжу 

до складу виконавчого комітету Корюківської міської ради та виконую 

обов’язки на постійній основі, представляю інтереси жителів старостинського 

округу територіальної громади, сприяю у підготовці документів, що подаються 

до Корюківської міської ради та виконавчого органу та маю звітувати про свою 

роботу перед депутатами на сесії міської ради, а також перед жителями свого 

старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території старостинського округу надаються  адміністративні послуги:  

-  реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання громадян; 

- нотаріальні дії ( посвідчення заповітів,довіреностей,посвідчення вірності 

копій документів і виписок з них,засвідчення справжності підпису на 

документах,видача дублікатів посвідчених нами документів; 

-  прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги; 

- видача  довідок. 

За 2021 рік  старостинським округом здійснено : 

№ 

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію/зняття з 

реєстрації  місця 
проживання 

42 353,60 грн 

2 Видача довідок  436 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 2 1,70 грн 

4 Засвідчено вірність копій 1 0,17 грн 

5 Засвідчено справжність підпису 11 3,74 грн 

6 Посвідчено довіреностей 2 безкоштовно 

7 Проведено та складено актів обстеження 
матеріально-побутових умов сімей 

28 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  359,21 

 

За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 



оформлено 126 видів допомог, в т.ч. - 51 вид соціальної допомоги та 75 

субсидій. 

 Розпорядженням міського голови затверджено графік прийому 

громадян старостою села , але  особистий прийом громадян  веду кожного 

дня в приміщенні старостинського округу. 

За 2021 рік зареєстровано письмових звернень на особистому прийомі – 

40, окрім письмових звернень були ще і усні. Результати розгляду письмових 

звернень: вирішено позитивно – 40. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх  

авторів: 

        - від інших -17; 

       - від пенсіонерів – 13; 

        - від працівників бюджетної сфери -2; 

        - безробітних-1; 

        - студентів – 2; 

        - робітників – 5. 

 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

- житлова політика – 2; 

- екологія та природні ресурси – 2; 

- комунальне господарство – 1; 

- аграрна політика і земельні відносини – 35. 

 

Протягом 2021 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

пройшла курс навчання для старост в рамках програми DOBRE 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», приймала 

участь у всіх заходах, які були заплановані. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Сядринському старостинському округу загальна кількість населення 

(фактично) становить – 658 чол., із них 

діти віком від 0 до 17 років 98 

 осіб пенсійного віку 301 

працездатне населення  259 

будинків всього – 421,з них – 349 заселені, 48 - незаселені , 24 - закинуті. 

В домогосподарствах сіл Сядринського старостинського округу 

утримують: коней - 6, корів – 32.  

На території Сядринського старостинського округу діють 4 торгівельні 

точки, які здійснюють торгівельну діяльність в розрізі суб’єктів 

господарської діяльності та груп (промислова та продуктова). 

Є комунальні заклади, які утримуються за рахунок Корюківської 

територіальної громади – це Сядринська ЗОШ І-ІІІ ступенів, де навчалося 109 



учнів, Сядринський ДНЗ «Барвінок», який відвідувало 15 дітей різновікової 

групи, Сядринський будинок культури. Також на території діють: Сядринська 

лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, КП «Убідьське», 

ПСП «Червоний маяк», ТОВ «Біомас». 

 

На території сіл проживають: 

- 9 багатодітних сімей; 

- 11 одиноких матерів; 

- 3 дітей інвалідів; 

- 3 дітей під опікою; 

- 1 особа з числа осіб,які позбавлені батьківського піклування; 

- 14 учасників АТО ; 

- 2 учасника бойових дій на території іноземних держав; 

- 4 ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

Благоустрій 

По благоустрою на території сіл Сядринського старостинського  округу 

протягом 2021 року були проведені наступні роботи: 

- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 

пунктів; 

- в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячих 

майданчиків, стадіону; 

- проводилося фарбування електричних опор ,бордюр, зупинок у 

с.Сядрине та с. Тельне; 

- розчищалися від чагарників та повалених дерев території на кладовищах 

у селах Сядрине, Самотуги, Тельне; 

- протягом весни-осені вивозилися тверді побутові відходи; 

- упорядковувалося  сміттєзвалище; 

- провелося грейдерування ґрунтової дороги по вул. Шевченка та частково 

по вул. Зелена у с. Сядрине; 

- на території старостату у весняно-осінній період постійно проводились 

роботи по скошуванню трави на узбіччях,у громадських місцях,біля кладовищ; 

- проводилась розчистка вул. Мирна у с. Тельне від чагарників,обрізування 

крони дерев, які нависали на проїжджу частину ;  

- за підтримки ТОВ ПП «Біомас» завезено пісок для облаштування пляжу; 

- ПСП «Червоний маяк» надало безкоштовно послуги з планування пляжу 

та провело ямковий ремонт  по вул. Робоча; 

- видалення аварійних дерев по вул. Шевченка з подальшим 

упорядкуванням території : вивезення деревини для опалення бюджетних 

установ,прибирання та вивезення гілля, згрібання сміття та його вивезення  

після проведених робіт; 

- у зимовий період проводилось розчищення доріг від снігу,цю послугу 

надавало КП «Убідьське»; 

- проведено ремонт котельної  старостату та внутрішній  косметичний 

ремонт приміщення старостату; 



- капітальний ремонт пам’ятника загиблим воїнам у центрі села (40 

тис.грн); 

- продовжено роботу по освітленню вулиць села Сядрине: вул. Довженка, 

вул. Робоча, вул. Молодіжна, вул. Заводська, всього встановлено 23 

світильники.  

 

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

У навчальному закладі навчалося 109 учнів, із них: 

с.Сядрине – 69 

с.Самотуги – 5 

с.Тельне – 6 

с. Рибинськ – 24 

с. Стопилка – 3 

с. Кучугури – 2 

Школа забезпечена повністю дезінфікуючими засобами, паперовими 

рушниками, рідким милом, антисептиками. У навчальному закладі одноразове 

харчування учнів 1-11 кл, ГПД, яким охоплено 93% учнів. Влітку був 

проведений поточний ремонт приміщення та ремонт ділянки даху. 

Здобутки учнів: 

- І та ІІ місця у конкурсі комп’ютерного малюнку,міського фестивалю-

конкурсу учнівської творчості до 150-річчя з дня народження Лесі Українки; 

- І місце  індивідуальне та командне у чемпіонаті громади  з настільного 

тенісу; 

- ІІІ командне місце в Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл»; 

- VІІІ індивідуальне місце (серед 11 тис. учасників) у Всеукраїнському 

відкритому Марафоні з української мови імені Петра Яцика (Кравченко Анна 4 

кл.). 

Заходи у яких приймали участь вчителі: 

- обласний освітній проект «Моя Україна – єдина та вільна»; 

- Ткаченко К.В. переможець І міського туру у номінації «Перший урок»; 

- Горкавий С.М. – І місце у Чемпіонаті області з гирьового спорту. 

 

Сядринський ДНЗ «Барвінок» 

ДНЗ «Барвінок» відвідує 15 дітей ( кількість місць за проектом - 14), з них 

пільгової категорії 4 дітей. Заклад щоквартально забезпечувався 

дезінфікуючими та миючими засобами. У ДНЗ встановлено 3-разове 

харчування на суму 30 грн. 

Було зроблено поточний ремонт приміщення та ігрового майданчика.  

Протягом року у ДНЗ були підготовлені та проведені тематичні свята. До 

Нового року, Різдва та Святого Миколая діти отримали солодкі подарунки від 

спонсорів:обласного депутата Олександра Левицького та  Олександра Якубіна, 

ТОВ ПП «Біомас», КП «Убідьське». 

  



Культурне життя села 

Протягом 2021 року працівниками БК було проведено 42 різноманітних за 

формою та тематикою культурно-дозвільні заходи. Наймасовішими серед них 

були: концерт до 8 Березня, мітинг-реквієм до Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, святковий концерт на сільському стадіоні з масовими 

гуляннями на День села, виїзний концерт у с. Бреч, виїзна виставка і ярмарок у 

м. Корюківка до Дня Незалежності України, театралізована новорічна 

програма. На базі БК діють дорослий та дитячий вокальний 

,театральний,танцювальний та сольного співу гуртки. Протягом 2021 року 

Сядринським БК було виконано платних послуг на 500 грн. На опалювальний 

сезон дровами, паливно-мастильними матеріалами та запчастинами для 

бензопили забезпечені повністю. 

Працівники усіх установ, закладів приймають активну участь у 

благоустрої населених пунктів старостинського округу. 
 

Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть осторонь проблем 

старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто розуміє сьогоднішню 

складну ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу. 

 

 

Староста                Олена КРАВЧЕНКО 



ЗВІТ 

старости Тютюнницького  старостинського округу 

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Тютюнницької старостинського округу 

Корюківської міської ради як посадова особа місцевого самоврядування на 

території сіл Тютюнниця, Сахутівка, Костючки, Кугуки, Самсонівка. За посадою 

вхожу до складу виконавчого комітету Корюківської міської ради. Виконую 

обов’язки на постійній основі, представляю інтереси жителів територіальної 

громади, сприяю у підготовці документів, що подаються до Корюківської міської 

ради та виконавчого органу та маю звітувати про свою роботу перед депутатами на 

сесії міської ради, а також перед жителями свого старостинського округу за 

минулий 2021 рік. 

 

Населення 

Станом на 01.01.2022 року на території  Тютюнницького старостинського 

округу проживають 549 жителів., протягом 2021 року померло -16 чол., народилося 

– 6 дітей, в с. Тютюнниця  зареєстовано 194 чол., с. Сахутівка – 244 чол., с. 

Костючки – 63 чол., с. Кугуки – 42 чол., с. Самсонівка- 6 чол..  з загальної кількості 

зареєстрованих  близько 60 осіб фактично не проживають, але є сім’ї які постійно 

проживають на нашій території без реєстрації і тому кількість зареєстрованих осіб 

фактично співпадає з проживаючими.   

На території сіл проживають: 

- 3 багатодітні сім’ї де виховуються 10 дітей; 

- 1 дитина в прийомній сім’ї; 

- 18 учасників АТО; 

- 2 учасники бойових дій на території іноземних держав; 

- 3 ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС; 

- 2 сім’ї переселенців. 

Маємо вчителів пенсіонерів, медиків, дітей та учасників війни.  

Всім вчасно оформлено всі соціальні виплати, поінформовано про  пільги  та 

ін. соцзабезпечення. 

До Дня Святого Миколая діти дошкільнята та діти з інвалідністю отримали 

солодкі подарунки від компанії Урожай. 

На території Тютюнницького старостинського округу працює 2 магазини  

змішаного типу (с. Тютюнниця та с. Сахутівка) та невеликий бар в с. Сахутівка, 

працюють 2 ФП,  сільський клуб в с. Сахутівка, в 2021 році  в результаті реформ 

Домашлинську дільницю ветмедицини приєднано до Олександрівської, але 



фельдшер працювати в нас залишився.   

Протягом року було населенню було надано такі послуги:   

 № 

з/п 

Види послуг К-ть 

1 2 3 

1 Заяви на реєстрацію/зняття місця 

проживання 

55 

2 Видача довідок соціально-правового 

характеру 

422 

3 Надано інформацій в установи та організації 131 

4 Прийнято заяв щодо призначення усіх видів соціальних 

допомог 

191 

5 Зроблено актів умов проживання 26 

6 Вчинено нотаріальних дій  73 

7 Посвідчено довіреностей 17 

8 Прийнято заяв громадян   24 

-   

Благоустрій 

По благоустрою на території сіл  старостинського округу протягом 2021 року 

було зроблено наступні роботи: 

- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених пунктів; 

- в належному стані підтримувались прилеглі території біля 2-х дитячих 

майданчиках; 

- проводилася весняна толока по впорядкуванню території сіл   

старостинського округу; 

- побілено автобусні зупинки; 

-  за потребою вивозилося сміття,   

- проведено висипку ям  ґрунтової дороги по вулиці Шевченка с. Сахутівка та 

ям між вул. Десняка та Матросова с. Сахутівка ( висипали рештками будівлі 

школи); 

- утримувався в належному стані пам’ятники, меморіальна дошка  та  сільські 

кладовища; 

- на території старостату у весняно-осінній період постійно проводились 

роботи по покосу трави  та вирубки чагарників; 

- пофарбовано паркан в центрі с. Тютюнниця; 

-  при в’їзді в с. Тютюнницю встановлено зупинку; 

- зроблено косметичний ремонт кімнати (в адмінприміщені  старостинського 

округу) та  переведено ФП; 



-   проведено бесіди з жителями, щодо підтримання порядку біля дворів та 

прилеглих територіях. 

 

Культурне життя 

Протягом 2021 року працівниками БК було проведено різні за формою та 

тематикою культурно-дозвільні заходи, але нажаль через карантині обмеження  

було проведено не все що планували 

- було проведено концерти до Новорічних свят, до 8-го березня, Дня 

Незалежності України, проведено покладання квітів до Дня Перемоги та 

Примирення, визволення України від фашизму, до Дня захисту дітей була 

проведена святково - розважальна програма, «Хай буде мирним піднебесся над 

землею, хай весело сміються діти!». після якої було організовано для дітей 

солодкий стіл, та за спонсорські кошти вручені спортивний інвентар солодкі 

подарунки; 

- у вересні святкували день села Сахутівка з безкоштовним частуванням та 

подарунками від ТОВ «Фанера Чернігів» ПСП « Червоний маяк» ФГ «АВ АГРО» 

та ТОВ «АНВ АГРО». Гарну концертну програму до дня села нам подарував    

Корюківський будинок культури;  

  - на всі святкові заходи, які проводяться в с. Сахутівка проводиться 

безкоштовний підвіз бажаючих з сіл старостинського округу автобусом, який надає 

ТОВ «Фанера Чернігів». 

  

Вуличне освітлення 

Проводилось обслуговування вуличного освітлення в селах громади,  

своєчасно замінювались лампи та ліхтарі. 

  

Я, як староста села, співпрацюю з всіма підприємцями  та фермерами , які 

працюють на території щодо наповнення бюджету та законного оформлення 

найманих працівників, збільшення орендної плати за землю, але при приблизно 

однаковій оцінці землі орендна плата в нас різна. Хочу висловити слова вдячності 

всім, хто не стоїть осторонь проблем старостинського округу, хто підставляє своє 

плече, хто розуміє сьогоднішню складну ситуацію та завжди готовий прийти на 

допомогу. 

  

 

Староста                Леонід КУЧЕРЕНКО 
 



ЗВІТ 

старости Хотіївського старостинського округу  

Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області 

про проведену роботу за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами я, як староста Хотіївського старостинського округу 

Корюківської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування 

села Хотіївка, що перебуває у складі Корюківської територіальної громади, за 

посадою вхожу до складу виконавчого комітету Корюківської міської ради та 

виконую обов’язки на постійній основі, представляю інтереси жителів 

територіальної громади, сприяю у підготовці документів, що подаються до 

Корюківської міської ради та виконавчого органу та маю звітувати про свою 

роботу перед депутатами на сесії міської ради, а також перед жителями свого 

старостинського округу за минулий 2021 рік. 

На території Хотіївського старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання громадян; запроваджена програма «Соціальна громада» - 

приймаємо пакет документів на допомоги, пільги, субсидії; вчинення 

нотаріальних дій в межах повноважень; видача довідок соціально-правового 

характеру. 

За січень-грудень 2021 року Хотіївським старостинським округом 

здійснено : 

№ з/п Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 7 95,20 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 

характеру 

230 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 9 7,65 грн 

4 Засвідчено справжність підпису 6 2,04 грн 

5 Посвідчено довіреностей 5 безкоштовно 

6 Прийнято справ через ПК «Соціальна 

громада» 

14 безкоштовно 

 Всього держмито за 2021 рік  104,89 грн 

З понеділка по п’ятницю я веду особистий прийом громадян в приміщенні 

старостинського округу. 

За 2021 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 76, з них 2 

звернення було отримано поштою. Всього мешканцями села порушено питань 

– 76. Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 70, дано роз’яснення 

– 6. 

Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 

авторів: 

Від ветеранів праці – 3; від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, 



матерів-героїнь - 4;  від пенсіонерів – 40. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 

 аграрної політики і земельних відносин – 26; 

 соціальної політики, соціального захисту населення – 30; 

 охорони здоров’я – 16; 

 інше – 4. 

Протягом 2021 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого комітету, 

приймала участь в  навчаннях, що були організовані міською радою. 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками 

обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2022 року по 

Хотіївському старостинському округу загальна кількість населення становить – 

168 чол., будинків всього – 158, з них – 65 заселені. Віковий склад населення: 

пенсіонерів – 52 чол., дітей шкільного та дошкільного віку - 15 чол. В 

домогосподарствах  тримають: корів – 4, свиней – 22, кози – 16, птиця всього – 

760, кролів – 156 та 9 бджолосімей. 

Загальна площа земель Хотіївського старостинського округу складає 

1883,5 га, з них: 

Основний вид діяльності – це виробництво сільськогосподарської 

продукції.  

На території Хотіївського старостинського округу функціонують 

сільський клуб та фельдшерський пункт. 

Діяльність старостинського округу постійно висвітлюється у групі «Наше 

рідне село Хотіївка» в мережі Фейсбук 

 

Соціальний захист населення 

На території села проживають: 

- 1 багатодітна сім’я, в якій виховується 3 дитини; 

- 1 дитина з інвалідністю; 

- 1 одинока мати; 

- 11 дітей війни; 

- 8 пенсіонерів, яким 80 і більше років 

- 1 учасник АТО; 

- 1 учасник ліквідації аварії на ЧАЕС; 

- субсидію на тверде паливо, скраплений газ та ЖКП було оформлено та 

отримали 30 сімей. 

 

Культурне життя села 

Протягом 2021 року завідуючою сільським клубом було проведено 

різні за формою та тематикою культурно-дозвільні заходи: 

- розпочався культурний рік з відзначення Різдва Христового та 

різдвяних свят; 

- до Дня жінки була проведена концертна програма «Воістину небесна 



і земна»; 

- до Дня Перемоги та Примирення, було проведено мітинг «І живуть у 

пам’яті народу його вірні дочки і сини»; 

- до Дня Незалежності України проведено святковий концерт 

«Вишита колоссями, калиною земля зачарована моя»; 

- до Великодня було проведено святковий захід «Маленьке Диво на 
долоні писанка»; 

- до Дня захисту дітей проведена програма «Моє дитинство мамині 

казки»; 

- до Дня Корюківки проведено годину пам’яті «Червоніє сніг на полі, 

де пролили кров герої»; 

- до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено захід 

«Червона калина чого зажурилась». 
 

Благоустрій 

По благоустрою на території села Хотіївка протягом 2021 року було 

виконано великий обсяг робіт, а саме: в першу чергу я від себе особисто 

звернулась до керівників установ, та жителів села про необхідність наведення 

належного санітарного стану та забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя його мешканців, з цією метою було організовано проведення 

весняної санітарної очистки села, неодноразово організовували суботники. 

Було проведено роботи по благоустрою: проведено косметичний ремонт 

пам’ятника «Загиблим односельчанам у роки Другої Світової війни», побілено 

та пофарбовано автобусну зупинку, благоустроєно подвір’я біля приміщення 

старостату (загрібали листя, обкошували, саджали квіти на клумбах), побілено 

та пофарбовано приміщення церкви, пофарбовано паркан у центрі села та 

перила на мосту, проведено чистку колодязя та встановлено накриття по вулиці 

Садовій, по вулицях проведено розчистку від чагарників. 

Займались благоустроєм кладовищ до поминальних днів. Прибирали 

прилеглу територію кладовищ, недоглянуті могили, вирубували чагарники. 

Влітку косили та загрібали траву. У роботі на кладовищі приймали участь 

працівники старостату, сільського клубу та небайдужі жителі села.  

Було проведено вирізку аварійних дерев у центрі, біля мосту та по вулицях 

села. На території старостату постійно велись роботи по покосу трави 

працівником КП «Благоустрій». Цьогорічна весна та й червень місяць були 

досить вологими, випала велика кількість опадів, траву потрібно було косити 

часто. Весною було ліквідовано 3 стихійні сміттєзвалища. Постійно 

контролюється стан вуличного освітлення. 

Хочу висловити подяку міському голові, працівникам усіх закладів,  

Левицькому Олександру Сергійовичу за надання спонсорської допомоги на 

благоустрій, активним громадянам села - всім хто докладає зусиль для 

покращення життя людей нашого старостинського округу. 

 
Староста                             Раїса ПИЛИПЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А                                                   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                         ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                
            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 2-13/VIII 

 

Про внесення змін та  

доповнень до програм 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради               

від 22.02.2022 року № 54 «Про внесення змін та доповнень до Програми»,                      

від 22.06.2022 року № 179 «Про внесення змін та доповнень до програм», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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», а саме: 

1.2. Викласти пункт 7 Паспорту програми в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

грн., у тому числі:  

4 707 000,00 

 жовтень – грудень 2021 року 2 018 819,64  

 січень – квітень 2022 року 2 688 180,36   

 

1.3.  В розділі 5 «Фінансування Програми» абзац 3 викласти в наступній 

редакції:   



«Фінансування відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею 

між розмірами економічного обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги 

з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка за 

опалювальний період, а саме жовтень-грудень 2021 року, січень-квітень 2022 

року буде здійснено в 2022 році, в межах фінансових можливостей бюджету 

Корюківської міської територіальної громади». 

  

2. Внести зміни та доповнення до 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»), а саме: 

2.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

програми тис.грн. 

 

23900,00 

 
2021 рік 

 
2022 рік 

 
2023 рік 

 
2024 рік 

 
2025 рік 

Всього, у тому числі: 500,00 2600,00 7600,00 7550,00 5650,00 

 кошти державного бюджету  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00 

 кошти обласного бюджету   500,00 500,00 500,00 

 кошти міського бюджету 500,00 800,00 1300,00 1250,00 1150,0 

 інші кошти       

 

2.2. В розділі 5 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання» в абзаці 3 цифри 

«23 200,00 тис.грн» замінити цифрами «23 900,00 тис.грн». 

2.3. Додаток до Програми «Напрями діяльності, заходи та очікувані 

результати Програми охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2025 роки» викласти в новій редакції, що 

додається. 

 

3. Внести зміни та доповнення до 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», а саме: 

3.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 



9. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

всього  

1400 000,00 

 

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

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

 

4. 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», що 

додається. 

 

5. Внести зміни та доповнення до 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», а саме: 

5.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:  

в т.ч. кошти державного бюджету   

900,000 тис.грн 

 

 

748,929 тис.грн 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський  голова                  Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  
до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської 

міської ради на 2021-2025 роки 

(зі змінами, рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 30.06.2022 року № 2-13/VIII) 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Підтримання та 
поліпшення 

санітарного та 

технічного стану 
водойм  (розчищення 

русел, прибирання 

водного дзеркала, 

виорювання 
прибережних смуг, 

очищення від 

деревної порослі, 
тощо)  

Корюківська 
міська рада, 

комунальні 

підприємства 
Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 
 

2021-2025 
роки 

Всього 1000,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

водойм у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

1000,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

інші джерела 0,00      

2. Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по 

вул.Бульварній, 

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 
підприємства 

Корюківської 

міської ради, 
інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 
Всього 6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 Підвищення 

ефективності роботи 

каналізаційних мереж, 

запобігання 

виникненню аварійних 

ситуацій та 

забрудненню довкілля 

стічними водами 

у т.ч. кошти:        

держбюджету 5400,00  1800,00 1800,00 1800,00  

обласного 

бюджету 

0,00      



 міського 

бюджету  

600,00  200,00 200,00 200,00  

інші джерела 0,00      

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Будівництво 

каналізаційних 

очисних споруд  

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 
комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 
суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 
Всього 15000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 Забезпечення очистки 

стічних вод до 

санітарних норм, 

запобігання забрудненню 

довкілля стічними 

водами  

у т.ч. кошти:       

держбюджету 12000,00   4000,00 4000,00 4000,00 

обласного 

бюджету 
1500,00   500,00 500,00 500,00 

міського 

бюджету  
1500,00   500,00 500,00 500,00 

інші джерела 0,00      

4. Біомеліоративні 

заходи з 

використанням 

рослиноїдної 

риби – білого 

амура 

Корюківська 
міська рада, 

комунальні 

підприємства 
Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 
роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавством 

1000,00 100,00 200,00 200,00 200,00 300,00 Зменшення чисельність 

зелених та 

синьо - зелених 

водоростей, покращення 
якості води, відновлення 

балансу екосистеми 

5. Реконструкція 

каналізаційно 

насосної станції  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 
підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 
господарювання 

 

2021-2025 

роки 
Всього 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Підвищення ефективності 

роботи каналізаційних 
мереж, запобігання 
виникненню аварійних 
ситуацій та забрудненню 
довкілля стічними водами 

у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету 

300,00 300,00     

інші джерела 0,00      

6. Моніторинг Корюківська міська 2021-2025   Наявність інформації про 



атмосферного 

повітря 

рада, комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

роки рівень та динаміку 

забруднення 

атмосферного повітря 

забруднювальними 

речовинам 

 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Дослідження 

поверхневих 

водойм 

Корюківська 

міська рада, 
комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 
суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 

джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Наявність інформації 

про стан поверхневих 

водойм 

8. Розроблення 

(коригування) 

паспортів 

водних об’єктів 

Корюківська 
міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 
міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 
роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 
відповідні роки 

Забезпечення 

виконання вимог 

Водного кодексу 

Україну, сталого 

використання усіх 

ресурсів, пов`язаних з 
існуванням водойм 

9. Тампонаж 

недіючих 

артезіанських 

свердловин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 
Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 
господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню ґрунтів та 

підземних водоносних 
горизонтів шляхом 

тампонажу недіючих 

безхазяйних 

артезіанських 

свердловин 

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

водойм, а також 

заходи для 

боротьби зі 

шкідливою дією 

води 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 
підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 
суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Усунення загрози 

руйнування берегів 

та втрати земель, 

покращення 

технічного стану 

річок, забезпечення 

штатного режиму 

роботи 

гідротехнічних 

споруд 

11. Будівництво 

систем 

водовідведення 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 
підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 
господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Недопущення 
забруднення довкілля, 
в тому числі водних 
об'єктів 

12. Заходи з розвитку 

природно-

заповідного фонду 

Корюківська 

міська рада, 
комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 
суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 

джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Збереження природної 
різноманітності 

ландшафтів, 
генофонду тваринного 
і рослинного світу, 
підтримання 
екологічного балансу 
та забезпечення 
моніторингу 
навколишнього 

природного 
середовища  

 

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня заходу  

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Забезпечення    

екологічно    

безпечного   

збирання,  

перевезення,   

зберігання,   

оброблення,   

утилізації,  видалення,  

знешкодження   і  

захоронення  відходів  

та  небезпечних  

хімічних  

речовин 

Корюківська 
міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 
міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 
роки 

Всього 200,0  50,0 50,0 50,0 50,0 Запобігання 
забрудненню 
навколишнього 
природного 
середовища, 

недопущення 
потрапляння 
отруйних і 
шкідливих речовин 
у підземні 
водоносні 
горизонти 

у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 
бюджету 

      

міського 
бюджету 

200,0  50,0 50,0 50,0 50,0 

інші джерела       

14. Придбання 

контейнерів та 

впровадження 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 
підприємства 

Корюківської 

міської ради, 
інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 
заборонені 

законодавство
м 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 
забрудненню 
довкілля 
побутовими 
відходами 

15. Придбання та 

впровадження 

установок, 

обладнання та машин 

для збору, 

транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування відходів 

Корюківська 

міська рада, 
комунальні 

підприємства 

Корюківської 
міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 
бюджет, інші 
джерела не 

заборонені 
законодавство

м 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 
забрудненню 
навколишнього 

природного 
середовища, 
недопущення 
потрапляння 
отруйних і 
шкідливих речовин 
у підземні 
водоносні 

горизонти 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня заходу  

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16. Озеленення 

території 

Корюківської 

територіальної 

громади  

Корюківська 
міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 
міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 
роки 

Всього 400,0  100,00 100,0 100,0 100,0 Озеленення території 

у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 
бюджету 

      

міського 

бюджету 

400,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

інші джерела       

 Разом за заходами 

Програми: 

  Всього, у 
тому числі: 

23900,00 500,00 2600,00 7600,0 7550,00 5650,00  

    державний 
бюджет 

17400,00  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00  

    обласний 
бюджет 

1500,00   500,00 500,00 500,00  

    міський 
бюджет 

5000,00 500,00 800,00 1300,00 1250,00 1150,00  

    інші джерела 0,00       

                     

 

Секретар міської ради                   Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



Додаток 1  

до Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 
(в редакції відповідно до рішення 

тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 2-13/VIII) 

 

 

Ресурсне  забезпечення та заходи з реалізації Програми 

у 2022-2024 роках 

                                                              

(грн) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього 2022р. 2023р. 2024р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

450 000 

 

150 000 150 000 

 

150 000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

750 000 200 000 250 000 300 000 

3. Придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 

відділення поліції (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області)  

200 000 200 000   

  

Разом 

 

 

1 400 000 

 

550 000 

 

400 000 

 

450 000 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

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

тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 2-13/VIII) 

 

 

 

 

 

Комплексна програма  

цивільного захисту  

на території Корюківської міської ради  

на 2021-2023 роки 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2020 рік 



 

Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2 Підстава розроблення Програми Бюджетний Кодекс України, 

Кодекс цивільного захисту 

України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», чинне законодавство в 

частині цивільного захисту 

населення 

3 Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4 Співрозробники Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

виконком Корюківської міської 

ради, комунальні підприємства 

міської ради 

5 Відповідальний виконавець Корюківськівська міська рада 

6 Учасники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, виконком міської 

ради, старости сіл громади, міські 

комунальні підприємства, 

Корюківська дільниця ПАТ 

«Облтеплокомуенерго», 

Корюківський РЕМ, Корюківське 

УГГ, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської 

міської ради, центральна районна 

лікарня, районний відділ ГУ МНС 

в Чернігівській області, залучені 

підприємства, установи та 

організації всіх форм власності 

7 Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний 

для реалізації програми 

2021 рік – 500,0тис.грн. 

2022 рік – 5000,0тис.грн. 

2023 рік – 1500,0тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальні положення 

 

 Цивільний захист – це функція держави, яка спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

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

 Цивільний захист забезпечується центральними і місцевими органами 

влади, підприємствами, установами та організаціями.    

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми цивільного захисту 

населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення 

першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій з використанням ресурсів міських фінансових джерел, інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

Програма являє собою узгоджений з ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного 

захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій зумовлена тенденціями зростання шкоди 

територіям та населенню, що спричиняються небезпечними явищами як в 

мирний час так і в особливий (воєнний) період. 

Відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень 

органів місцевого самоврядування належить забезпечення цивільного захисту на 

відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих 

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

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення.                                 

 

Мета Програми 

 

Метою прийняття даної програми є вирішення комплексу завдань щодо 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

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

фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у 

період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня 

техногенного захисту об'єктів підвищеної небезпеки, стабільного соціально-

економічному розвитку громади та покращення інвестиційного клімату. 

 

 

 

 



Завдання Програми 

 

Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є 

Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші 

акти законодавства.  

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема: 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

- реагування на надзвичайні ситуації; 

- захист населення і території від надзвичайних ситуацій. 

Зазначені завдання реалізуються шляхом виконання наступних заходів: 

- моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

- сертифікація засобів цивільного захисту; 

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

- організація робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- проведення аварійно-рятувальних робіт; 

- надання допомоги постраждалим; 

- проведення відновлюваних робіт; 

- забезпечення оповіщення та інформування про загрозу або виникнення 

надзвичайної ситуації; 

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

життєзабезпечення; 

- медичний та біологічний захист населення; 

- укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту; 

- здійснення евакуаційних заходів; 

- інженерний захист територій; 

- радіаційний та хімічний захист населення; 

- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

- створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту; 

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

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

небезпеки та потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

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

ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в 

надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайної ситуації; 

- відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали 

внаслідок надзвичайної ситуації. 

Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних 

заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів. 

  

 

 

 



Заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

Виконавці 

 

Хто залучений 

1. Здійснення заходів згідно 

окремих планів та програм щодо 

проведення робіт з очищення 

русел річок та канав, організація 

та виконання відновлювальних 

робіт з ліквідації наслідків при 

пропуску талих вод під час 

весняного паводку 

 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

у Чернігівській області, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

 

2. Забезпечення виконання заходів 

з запобігання 

розповсюдженню епідемій, 

епізоотій, особливо сказу тварин 

на території громади 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС, 

управління 

Держпродспожив-

служби в 

Корюківському районі 

Комунальні підприємства 

міської ради, 

населення міста 

3. Проведення заходів, організація 

робіт із забезпечення проведення 

очистки та хлорування колодязів 

та водозаборів по місту та в 

селах, що знаходяться на 

території громади 

 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС 

Комунальні підприємства 

міської ради 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення заходів щодо 

належного функціонування 

полігону твердих побутових 

відходів,  

забезпечення збирання, вивіз, 

утилізація сміття, належне 

утримання сміттєзвалищ. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради на ці 

заходи 

 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради, старости 

Залучені фізичні та 

юридичні особи 

5. Організація та керівництво 

відновлювальними роботами з 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (буревії, буреломи, 

підтоплення територій, пожежі 

тощо). 

Надання допомоги потерпілому 

населенню згідно окремих 

Програм 

 

Корюківська міська 

рада,виконавчий 

комітет, старости  

Комунальні підприємства 

міської ради, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

6. Створення та використання 

матеріальних резервів для 

Міська рада, 

виконавчий комітет, 

Залучені при необхідності 

матеріальні ресурси 



запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради, 

накопичення необхідних 

матеріальних ресурсів в 

комунальних підприємствах та 

закладах міської ради 

комунальні 

підприємства та 

заклади міської ради 

фізичних та юридичних 

осіб 

7. Проведення заходів з надання 

матеріальної допомоги при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій. Передбачення коштів 

згідно Програм міської ради на ці 

заходи 

Корюківська міська 

рада 

 

 

8. Забезпечення навчання з питань 

цивільного захисту посадових 

осіб місцевого самоврядування 

та суб’єктів господарювання 

комунальної власності 

Корюківська міська 

рада 

 

Комунальні підприємства 

та заклади міської ради 

9. Забезпечення взаємодії з 

відділом з надзвичайних 

ситуацій Корюківської РДА, 

іншими органами виконавчої 

влади району, які забезпечують 

реалізацію державної політики у 

сфері цивільного захисту, щодо 

виконання завдань цивільного 

захисту 

Корюківська міська 

рада, виконавчий 

комітет міської ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

10. Виконання заходів згідно 

окремих планів та Програм щодо 

проведення робіт з очищення від 

снігу доріг та територій, 

ліквідації наслідків стихійного 

лиха 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

заклади та 

підприємства міської 

ради,залучені установи 

та організації 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

в Чернігівській області 

11. Проведення заходів з найму 

транспортних засобів, 

забезпечення гарячого 

харчування на період 

надзвичайного/воєнного стану 

Корюківська міська 

рада 

 

12. Приведення в готовність до 

використання захисних споруд 

комунальної форми власності, 

проведення в них ремонтно-

будівельних робіт та 

комплектація захисних споруд 

спеціальним обладнанням  

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

13. Проведення робіт та придбання 

товарів під час воєнного стану 

Корюківська міська 

рада 

 

 

 

 



Фінансування Програми 

 

 Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження 

міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та 

реальних можливостей бюджету. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

в межах фінансового ресурсу та інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством.  

 

Координація та контроль за виконанням Програми  

 

Виконання Програми  здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні  

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

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

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А                                                   

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                         ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                
            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 3-13/VIII 

 

Про затвердження програми 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради              

від 22.02.2022 року № 55 «Про Програму відшкодування витрат Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки», керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський  голова                  Ратан АХМЕДОВ 

  





ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішення тринадцятої сесії 

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                 восьмого скликання 

                                                                                 від 30.06.2022 року № 3-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води 

 на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 



Розділ 1. Паспорт Програми 

відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» за оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 

 

1. Ініціатор та розробник Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  

 

2. Законодавчі підстави розроблення 

Програми  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про 

питну воду та питне 

водопостачання»,  

«Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» 

 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Корюківська міська рада, 

Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» 

 

4. Учасники Програми Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал», 

Корюківська міська рада 

 

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 роки 

 

6 Джерела фінансування Програми Бюджет Корюківської міської 

територіальної громади, інші 

джерела фінансування не заборонені  

діючим законодавством України 

 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідний для реалізації 

Програми 

2218,798  тис. грн 

 



Розділ 2. Загальні положення 

 

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, 

економія природних ресурсів, в тому числі і води, стала нагальною проблемою, 

яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи обліку її 

споживання. 

Нераціональне використання води в житловому фонді Корюківської міської  

територіальної громади та зростання вартості енергоносіїв на їхнє виробництво 

зумовлюють необхідність вжиття відповідних заходів економії, пріоритетним 

серед яких є впровадження системи обліку витрачання і регулювання 

споживання води в житловому фонді. 

У рамках Державної енергозберігаючої політики 22.06.2017 прийнято Закон 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – 

Закон). Законом передбачено обов’язкове оснащення вузлами комерційного 

обліку холодної води будівель, обладнаних окремими водопровідними вводами, 

що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх 

інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі 

вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, у термін до 

01.08.2022 року.  

Реалізація Закону є важливою передумовою для забезпечення в державі 

обов’язкового обліку води й ефективним інструментом для контролю за якісним 

запровадженням заходів з енергозбереження та енергомодернізації в 

багатоквартирних будинках. 

Завдяки забезпеченню обліку холодної води, споживачами 

сплачуватимуться кошти за фактично спожиті послуги, тобто лише за те, що 

ними було використано. Це дозволить не тільки об’єктивно здійснити 

розрахунок послуг, які спожито, та правильно визначити за них оплату, а й 

розпочати ефективний процес досягнення економії, в умовах постійного 

зростання цін на енергоресурси в державі. 

Відповідно до Закону, обов’язок з організації встановлення вузлів 

комерційного обліку покладено на оператора зовнішніх інженерних мереж у 

м. Корюківка – Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради (далі – КП «Корюківкаводоканал»). 

Для того, щоб здійснити встановлення вузлів обліку та необхідного 

інженерного обладнання, повинна бути розроблена технічна документація 

(проект) з дотриманням будівельних норм і правил. 

Відповідно до Закону, витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного 

обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються 

споживачами шляхом сплати інвестиційної складової тарифу за встановлення 

вузла комерційного обліку, яка сплачується виконавцеві відповідної послуги. 

Також споживачу надається право самостійно встановлювати вузол 

комерційного обліку з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Діючим тарифом на централізоване водопостачання не передбачено 

інвестиційну складову на встановлення приладів комерційного обліку. 



Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» передбачено, що органи місцевого самоврядування згідно із 

затвердженими відповідно до законодавства України програмами можуть 

приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення 

вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим 

законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку 

після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно 

багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного обліку, 

встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується. 

 

Розділ 3. Мета та завдання Програми 

 

Програма відшкодування витрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» на оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку 

води на 2022-2023 роки є складовою частиною державної енергозберігаючої 

політики та забезпечує виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання».  

Головна мета Програми – забезпечення своєчасного оснащення вузлами 

комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків м. Корюківка. 

Програма передбачає відшкодування витрат з оснащення вузлами 

комерційного обліку 72 багатоквартирних будинків (Додатки 3-4), які на момент 

прийняття Закону були підключені до комунальної мережі централізованого 

водопостачання та не були оснащені приладами комерційного обліку. 

Основними завдання Програми є: 

- зменшити споживання енергоресурсів надавачем послуг з водопостачання; 

- забезпечити 100% комерційний облік послуг з водопостачання; 

- забезпечити оплату фактично спожитих обсягів води мешканцями 

багатоквартирних будинків; 

- стимулювати ощадливе використання водних ресурсів споживачами; 

- зменшити розмір плати за надані споживачам послуги, за рахунок відміни 

оплати за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної складової на 

встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 4. Термін реалізації та заходи Програми 

 

Термін реалізації Програми – 2022 – 2023 роки. 

Напрями діяльності та заходи Програми передбачені у Додатку 1. 

Перелік заходів Програми: 

- оснащення багатоквартирних будинків  вузлами комерційного обліку; 

- підтвердження та відшкодування витрат на оснащення вузлами 

комерційного обліку води; 

- аналіз результатів Програми та висвітлення їх у ЗМІ та мережі Інтернет. 

 

 



Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади та інших джерел фінансування не 

заборонених діючим законодавством України (Додаток 2). 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

 

Розділ 6. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми забезпечить виконання вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та дасть можливість 

забезпечити  оснащення будинків вузлами комерційного обліку, потрібними для 

визначення кількості та якості наданої комунальної послуги у будинку. 

Також реалізація Програми дасть можливість: 

- забезпечити раціональне використання водних та енергетичних ресурсів; 

- здійснювати оплату фактичних обсягів спожитих послуг; 

- підприємству-надавачу послуг здійснювати постійний контроль за 

споживанням водопостачання та водовідведення абонентами; 

- зменшити обов’язкові платежі споживачів за рахунок відсутності внесків 

за встановлення вузлів комерційного обліку (інвестиційної складової на 

встановлення комерційних приладів обліку). 

 

Розділ 7. Контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Безпосередній контроль за виконанням  заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії Програми, 

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

виконання. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради                              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



Додаток 1 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води на 2022-

2023 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Заходи Програми  

Термін 

викона

ння  

Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, у тому числі 

по роках: 

 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків 

Корюківської міської ради 

вузлами комерційного 

обліку (підтвердження 

витрат на оснащення 

багатоквартирних 

житлових будинків вузлами 

комерційного обліку, 

відшкодування витрат) 

2022 -

2023 

рр. 

КП 

«Корюківкаво

доканал» 

Бюджет Корюківської 

міської територіальної 

громади та інші 

джерела не заборонені 

законодавством 

2218,798 1139,944 1078.854 Оснащення вузлами комерційного 
обліку води багатоквартирних 

житлових будинків, скорочення 

необлікованих витрат води у 

внутрішньобудинкових системах 
питного водопостачання, 

зменшення обов’язкових платежів 

споживачами за рахунок 
відсутності внесків за 

встановлення вузлів комерційного 

обліку. 

 

 

Секретар міської ради                                                   Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 2 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків Корюківської міської ради 

вузлами комерційного обліку води на 2022-

2023 роки 

 

Фінансове забезпечення Програми відшкодування витрат Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» з 

оснащення водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки 

 
Обсяг коштів, який 

пропонується залучити на 

виконання Програми, 

тис.грн. 

 

2022 рік 

 

2023 рік 
Усього витрат 

на виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
1139,944 1078,854 2218,798 

кошти міського бюджету 1139,944 1078,854 2218,798 

кошти обласного бюджету - - - 

кошти державного бюджету - - - 

інші кошти не заборонені 

законодавством 
- - - 

 

Секретар міської ради                                            Анастасія ПЛЮЩ                                          



                                                Додаток 3 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків 

Корюківської міської ради вузлами  

комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м. Корюківка) з можливістю оснащення комерційних вузлів обліку 

 в підвальному приміщенні 
 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення,  

тис.грн 

Примітка 

 

1 вул. Бульварна, 14 31,942  

2 вул. Бульварна, 15А 31,942  

3 вул. Бульварна, 16 31,942  

4 вул. Бульварна, 26 31,942  

5 вул. Бульварна, 32 31,942  

6 вул. Бульварна, 34 31,942  

7 вул. Бульварна, 34А 31,942  

8 вул. Бульварна, 38 31,942  

9 пров. Бульварний, 2 31,942  

10 пров. Бульварний, 4 31,942  

11 пров. Бульварний, 5 31,942  

12 пров. Бульварний,6 31,942  

13 пров. Бульварний,8 31,942  

14 пров. Бульварний,9 31,942  

15 пров. Бульварний,10 31,942  

16 пров. Бульварний,13 31,942  

17 пров. Бульварний, 15А 31,942  

18 пров. Бульварний, 1А 31,942  

19 вул. Зарічна, 1 31,942  

20 вул. Зарічна,3 31,942  

21 вул. Шевченко, 42 31,942  

22 вул. Шевченко, 44 31,942  

23 вул. Шевченко, 48 31,942  

24 вул. Шевченко, 50 31,942  

25 вул. Шевченко, 52 31,942  

26 вул. Шевченко, 56 31,942  

27 вул. Шевченко,71 31,942  

28 вул. Шевченко,74 31,942  

29 вул. Шевченко,75 31,942  

30 вул. Шевченко,76 31,942  

31 вул. Шевченко,79 31,942  

32 вул. Франко,5 31,942  



33 вул. Франко,5А 31,942  

34 вул. Франко,5В 31,942  

35 вул. Вокзальна, 3 31,942  

36 вул. Предзаводська, 6 31,942  

37 вул. Чернігівська, 2 31,942  

38 вул. Чернігівська,4 31,942  

39 вул. Чернігівська, 6 31,942  

40 вул. Слов’янська, 2 31,942  

41 вул. Г.Костюк, 33А 31,942  

42 вул. Г.Костюк, 37 31,942  

43 вул. Г.Костюк, 39 31,942  

 Всього 1373,506  
 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ                                            
 

  



                                          Додаток 4 

до Програми відшкодування витрат 

Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» з оснащення 

водопровідних  

вводів багатоквартирних житлових 

                                                                              будинків Корюківської міської ради  

вузлами  комерційного обліку  

води на 2022-2023 роки 

 

Список багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 

(м. Корюківка) з оснащенням  комерційних вузлів обліку 

в водорозподільчому колодязі 

 

№ 

п/п 

Адреса Вартість 

оснащення, 

тис.грн 

Примітка 

 

1 вул. Бульварна, 1 29,148  

2 вул. Бульварна, 2 29,148 
 

3 вул. Бульварна, 3 29,148  

4 вул. Бульварна, 4 29,148 
 

5 вул. Бульварна, 7 29,148  

6 вул. Бульварна, 8 29,148  

7 вул. Бульварна, 9 29,148  

8 вул. Бульварна, 10 29,148  

9 вул. Бульварна, 11 29,148  

10 вул. Бульварна, 12 29,148 
 

11 вул. Бульварна, 15 29,148  

12 вул. Бульварна,17 29,148 
 

13 вул. Бульварна, 19 29,148  

14 вул. Бульварна,20 29,148  

15 вул. Бульварна ,21 29,148  

16 вул. Бульварна, 22 29,148  

17 вул. Бульварна, 23 29,148 
 

18 вул. Бульварна, 24 29,148  

19 вул. Бульварна, 36 29,148 
 

20 пров. Бульварний, 7 29,148  

21 пров. Бульварний, 15 29,148 
 

22 вул. Бульварна, 20А 29,148  

23 пров.Бульварний,3 29,148  

24 вул. Шевченко, 79 29,148 
 

25 вул. Шевченко, 81 29,148 
 

26 вул. Слов’янська, 4 29,148  

27 вул. Слов’янська, 6 29,148  

29 вул. Г.Костюк, 35 29,148  

 Всього 845,292  

 

 

Секретар міської  ради      Анастасія ПОЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 4-13/VIII 

 

Про звіт про виконання 

міського бюджету за 2021 рік 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 103 «Про виконання міського бюджету за 2021 рік», 

керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік згідно 

додатку 1:   

 

- по доходах у сумі 255 654,8 тис.грн, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 248 999,2 тис.грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 6 655,6 тис.грн; 

 

- по видатках у сумі 251 182,4 тис.грн, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 206 097,5 тис.грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 45 084,9 тис.грн; 

 

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

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

  

2. Затвердити розпорядження міського голови, що були видані у період з 

31.08.2021 року по 30.06.2022 року згідно додатку 2. 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



тис. грн

Код Назва План на звітний період Виконано % до призначень 
звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 151812.8 164759.4 108.5

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 95635.6 104969.0 109.8

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 95635.6 104968.5 109.8
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 0.5
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9139.5 9734.8 106.5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 8908.0 10340.3 116.1
18000000 Місцеві податки 38129.7 39715.3 104.2

18010000 Податок на майно 22927.0 22580.9 98.5

18050000 Єдиний податок  15202.7 17134.4 112.7

20000000 Неподаткові надходження 1780.2 2457.8 138.1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20.0 114.9 В/100
21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 20.0 114.9 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1735.0 2271.9 130.9
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1320.0 1604.8 121.6

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 400.0 653.4 163.4

22090000 Державне мито  15.0 13.4 89.3
22130000 Орендна плата за водні обєкти 0.0 0.3
24000000 Iншi неподаткові надходження 25.2 71.0 В/100

24060000 Інші надходження  25.2 71 В/100
Разом власних доходів 153593.0 167217.2 108.9

40000000 Офіційні трансферти 82076.2 81782.0 99.6
41000000 Від органів державного управління 82076.2 81782.0 99.6

41032700
Субвенція  на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 495.0 495.0 100.0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61321.7 61321.7 100.0

41034500
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 12852.1 12852.1 100.0

41035500
Субвенція  на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 576.0 576.0 100.0

41035600
Субвенція на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 2405.7 2405.7 100.0

41040200

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету 1317.7 1317.7 100.0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл 451.0 451.0 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 200.9 200.9 100.0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 640.9 640.9 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 776.3 482.1 62.1

41055000
Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров`я 1038.9 1038.9 100.0
Разом доходів по загальному  фонду 235669.2 248999.2 105.7

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 260.0 249.7 96.0

19000000 Інші податки і збори 260.0 249.7 96.0
20000000 Неподаткові надходження 8911.0 4225.3 47.4
24000000 Інші неподаткові надходження 0 28.1
25000000  Власні надходження бюджетних установ 8911.0 4197.2 47.1
30000000 Доходи від операцій з капіталом  1550.0 1271.3 82.0
50000000 Цільові фонди 30.0 81.2 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10751.0 5827.5 54.2
40000000 Офіційні трансферти 828.1 828.1 100.0

41032500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки 828.1 828.1 100.0
Разом доходів по спеціальному фонду 11579.1 6655.6 57.5

ВСЬОГО ДОХОДІВ 247248.3 255654.8 103.4

Додаток 1 
до рішення тринадцятої сесії Корюківської  міської ради восьмого 
скликання від 30.06.2022 року № 4-13/VIII 
"Про звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік"

Виконання міського бюджету за  2021 рік



КПКВ Назва Бюджет на 2021 рік (із 
внесеними змінами) Виконано % до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 24877.7 23131.3 93.0
1000 Освіта 124957.1 114972.6 92.0
2000 Охорона здоров’я 9945.3 9866.1 99.2
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 14685.0 14183.5 96.6

3050
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 206.5 206.5 100.0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 865.5 824.2 95.2

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 408.1 408.1 100.0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громаданам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 195.2 194.8 99.8

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 325.9 315.1 96.7
3240 Інші заклади та заходи 12683.8 12234.8 96.5
4000 Культура і мистецтво 9838.6 9711.0 98.7
5000 Фізична культура і спорт 2283.6 2198.5 96.3
6000 Житлово - комунальне господарство 17348.1 16487.5 95.0

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства 172.9 172.8 99.9

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ, 
організацій житлово - комунального господарства 13754.5 13646.0 99.2

6030 Організація благоустрою населених пунктів 3065.7 2668.8 87.1

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання) 355.0 0.0

7000 Економічна діяльність 10455.3 10039.1 96.0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 60 11.0 18.3

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом 192 157.1 81.8

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури 9567.5 9467.5 99.0

7540
Реалізація звходів, спрямованих на підвіщення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 567 348.5 61.5

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 68.8 55.1 80.1

8000 Інша діяльність 141.2 33.8 23.9

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 107.4 0.0

8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 33.8 33.8 100.0
Разом  по загальному фонду 214531.9 200623.3 93.5

Міжбюджетні трансферти 5740.4 5474.2 95.4
9110 Реверсна дотація 812.3 812.3 100.0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4553.1 4287.4 94.2

9800
Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання програм 
соціально - економічного розвитк регіонів 375.0 374.513 99.9

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 220272.2 206097.5 93.6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 162.0 162.0 100.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 53478.7 45084.9 84.3

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 9826.8 4270.9 43.5
Бюджет розвитку 42899.7 40255.5 93.8

7130 Здійснення заходів із землеустрою 99.7 99.7 100.0

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ВР АРК, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 134.0 112.9 84.3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 455.6 284.0 62.3

9800
Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитк регіонів 63.0 61.9 98.3

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 38.7 38.7 100.0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 273750.9 251182.4 91.8

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200.7 200.7 100.0

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



Додаток 2 

до рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 4-13/VІІІ 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 31.08.2021 року по 30.06.2022 року 

 

Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№103 

31.08.2021 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№101-в 

01.09.2021 

Про відпустку міського голови 

№102-в 

01.09.2021 

Про надання щорічної основної відпустки Наумчик І.В. 

№108-ос 

06.09.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№109-ос 

06.09.2021 

Про преміювання начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скиби Т.В. з нагоди ювілею 

№106 

09.09.2021 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№107 

13.09.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№112-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№113-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№114-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників 

№114 

04.10.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№119 

12.10.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня захисників і захисниць України 

№121-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№122-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№123-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників 



 

№126-ос 

01.11.2021 

Про преміювання старости Домашлинського 

старостинського округу Єгунової А.І. з нагоди ювілею 

№129-ос 

08.11.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№145 

17.11.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників сільського 

господарства 

№130-ос 

18.11.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№131-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№132-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№133-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників 

№134-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників міської ради до Дня 

місцевого самоврядування 

№148 

26.11.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№136-ос 

02.12.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№137-ос 

03.12.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№140-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№141-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№142-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників 

№143-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників міської ради до Нового 

року 

№2 

04.01.2022 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№2-ос 

10.01.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№3-ос 

17.01.2022 

Про встановлення надбавки 

№7-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№8-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№9-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників 



№10-ос 

21.01.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№15-ос 

04.02.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№17-ос 

14.02.2022 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№18-ос 

15.02.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№19-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№20-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№21-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників  

№29-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№30-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№31-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№33-ос 

11.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№34-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників  

№35-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№36-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№37-ос 

22.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№38-ос 

22.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№39-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№40-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№43-ос 

29.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№44-ос 

30.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 

 

Секретар міської ради                                        Анастасія ПЛЮЩ 

№45-ос 

06.04.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№51-в 

07.04.2022 

Про відпустку міського голови 

№49-ос 

13.04.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілею 

№52-ос 

15.02.2022 

Про умови оплати праці 

№54-ос 

15.04.2022 

Про преміювання працівників  

 

№55-ос 

22.04.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№56-ос 

22.04.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№57-ос 

02.05.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№62-ос 

16.05.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілею 

№64-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№65-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№66-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників 

№67-ос 

06.06.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілеїв 

№68-ос 

15.06.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№69-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників міської ради до Дня 

Конституції України 

№70-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№71-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№72-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників  

 

№62 

27.06.2022 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 5-13/VIII 

 

Про звіт про виконання бюджету  

Корюківської міської територіальної громади  

за І квартал 2022 року 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

25.05.2022 року № 137 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року», керуючись п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року згідно додатку 1:   
 

- по доходах бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі  

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

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

 

- по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади у 

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

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

 

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 



тис. грн

Код Назва План на рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 179450.0 41030.0 38058.2 92.8

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 118900.0 28110.0 25538.7 90.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900.0 28110.0 25538.7 90.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0.0 0.0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320.0 2205.0 2912.0 132.1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940.0 2080.0 1661.3 79.9
18000000 Місцеві податки 40290.0 8635.0 7946.2 92.0

18010000 Податок на майно 23175.0 4720.0 3880.5 82.2

18050000 Єдиний податок  17115.0 3915.0 4065.7 103.8
20000000 Неподаткові надходження 2250.0 364.7 491.4 134.7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50.0 5.0 16.1 В/100
21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50.0 5.0 16.1 В/100

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
діяльності            2170.0 352.2 435.7 123.7

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555.0 240.0 350.6 146.1

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 600.0 110.0 82.6 75.1

22090000 Державне мито  15.0 2.2 2.5 113.6
22130000 Орендна плата за водні обєкти 0.0 0.0 0
24000000 Iншi неподаткові надходження 30.0 7.5 39.6 В/100

24060000 Інші надходження  30.0 7.5 39.6 В/100
Разом власних доходів 181700.0 41394.7 38549.6 93.1

40000000 Офіційні трансферти 62520.1 14694.8 14307.6 97.4
41000000 Від органів державного управління 62520.1 14694.8 14307.6 97.4

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61725.9 14258.7 14258.7 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 246.7 41.3 20.8 50.4

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547.5 394.8 28.1 7.1
Разом доходів по загальному  фонду 244220.1 56089.5 52857.2 94.2

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 265.0 60.8 45.4 74.7

19000000 Інші податки і збори 265.0 60.8 45.4 74.7
20000000 Неподаткові надходження 9047.9 2262.0 1053.3 46.6
24000000 Інші неподаткові надходження 0.0 0 7.7
25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047.9 2262.0 1045.6 46.2
30000000 Доходи від операцій з капіталом  700.0 700.0 0.0 0.0
50000000 Цільові фонди 0.0 0.0 0.0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10012.9 3022.8 1098.7 36.3
ВСЬОГО ДОХОДІВ 254233.0 59112.3 53955.9 91.3

Додаток 1
до рішення  тринадцятої сесії Корюківської міської 
ради восьмого скликання  від 30.06.2022 року 
№ 5-13/VIII "Про звіт про виконання міського 
бюджету за І квартал  2022 року"

Виконання міського бюджету за  І квартал 2022 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік 

(із внесеними 
змінами)

Бюджет на І 
квартал 2022 року 

(із внесеними 
змінами)

Виконано
% до  

призначень на 
звітний період

% до  річних 
призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 27097.7 7710.3 5801.5 75.2 21.4
1000 Освіта 139563.4 41252.9 28381.4 68.8 20.3
2000 Охорона здоров’я 10588.0 5188.0 572.4 11.0 5.4
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 16373.0 4086.2 3254.6 79.6 19.9

3050
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 198.6 45.9 20.7 45.2 10.4

3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення 50.0 50.0 0.0 0.0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110.6 303.5 149.4 49.2 13.5

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 741.6 0.0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 210.0 70.0 42.9 61.3 20.4

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390.0 121.1 59.5 49.1 15.2
3240 Інші заклади та заходи 13672.2 3495.7 2982.1 85.3 21.8
4000 Культура і мистецтво 13045.5 4183.9 2328.7 55.7 17.9
5000 Фізична культура і спорт 2632.3 760.5 514.9 67.7 19.6
6000 Житлово - комунальне господарство 27122.7 11169.1 3636.9 32.6 13.4

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства 164.8 164.8 0.0 0.0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ, організацій житлово - 
комунального господарства 15682.0 3817.8 2202.0 57.7 14.0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6625.9 2536.5 486.3 19.2 7.3

6070
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги 4650.0 4650.0 948.6 20.4 20.4

7000 Економічна діяльність 3688.4 518.9 75.1 14.5 2.0
7130 Здійснення заходів із землеустрою 80.0 80.0 0.0 0.0

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 300 150 27.0 18.0 9.0

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 3000 0.0

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості 227.5 227.5

7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 80.9 61.4 48.1 78.3 59.5

8000 Інша діяльність 637.3 637.3 187.3 29.4

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 637.3 637.3 187.3 29.4 29.4

Разом  по загальному фонду 240748.3 75507.0 44752.7 59.3 18.6
Міжбюджетні трансферти 170.0 170.0 170.0 100.0 100.0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 170.0 170.0 170.0 100.0 100.0
Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 240918.3 75677.0 44922.7 59.4 18.6
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180.0 45.0 0.0 0.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 16907.0 1312.6 7.8 7.8

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 9047.9 985.8 10.9 10.9
Бюджет розвитку 7311.9 326.8 4.5 4.5

7130 Здійснення заходів із землеуствою 33.3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 513.9 0.0 0.0
КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40.4 0.0 0.0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 257825.2 75677.0 46235.3 61.1 17.9
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220.4 45.0 0.0 0.0 0.0

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



ч  

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 6-13/VIII  

 

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)» 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

«1. Визначити на 2022 рік : 

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

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

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

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 268 919 292,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 234 703 503,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 34 215 788,40 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40 400,00 гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000,00 



гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

40 400,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 23 078 928,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 23 078 928,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

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

міського бюджету, визначених цим пунктом. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 73 401 868,40 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
  

 



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 9320000 9320000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 5400000 5400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції)

1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

5500000 5500000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0
18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000
19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 850000 850000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 600000 600000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 600000 600000

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ
бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1
до рішення тринадцятої сесії  Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 30.06.2022 року № 6-13/VIII 
"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)"



22090000 Державне мито 15000 15000



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0
24060300 Інші надходження 30000 30000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 700000 0 700000 700000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 700000 700000 700000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 700000 700000 700000

Разом 191712900 181700000 10012900 700000
40000000 Офіційні трансферти 56323010 56323010 0 0
41000000 Від органів державного управління 56323010 56323010 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 55553400 55553400

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 55553400 55553400

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

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

222070 222070

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547540 547540

ВСЬОГО 248035910 238023010 10012900 700000

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 21063382.04 -3139506.36 24202888.40 23880398.40
208000 21063382.04 -3139506.36 24202888.40 23880398.40

208100 21063382.04 19939422.04 1123960 801470

208400 0 -23078928.40 23078928.40 23078928.40

600000 21063382.04 -3139506.36 24202888.40 23880398.40
602000 21063382.04 -3139506.36 24202888.40 23880398.40

602100 21063382.04 19939422.04 1123960 801470

602400 0 -23078928.40 23078928.40 23078928.40

21063382.04 -3139506.36 24202888.40 23880398.40

Секретар міської ради

Додаток 2
до рішення тринадцятої сесії  Корюківської міської 
ради восьмого скликання від 30.06.2022 року № 6-
13/VIII  "Про внесення змін до десятої сесії  
Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 
грудня  2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет 
Корюківської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування

2

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Анастасія ПЛЮЩ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    

(грн)

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

0100000 106051228.64 87665228.64 40412385.00 10782645.00 ########## 25395138.40 23865038.40 1530100.00 0.00 0.00 23865038.40 131446367.04
0110000 106051229 87665229 40412385 10782645 18386000 25395138 23865038 1530100 0 0 23865038 131446367

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

0110150 0150 0111 23203600 23203600 16732300 1095200 23203600

0110180 0180 0133 855125 855125 49900 49900 49900 905025
Х 1000 Х 22433233.64 22433233.64 12990185 4864885 0 1103300 120400 982900 0 0 120400 23536533.64

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

0111200 1200 0990 27670 27670 22660 10400 10400 10400 38070

0111210 1210 0990 21378.64 21378.64 17525 21378.64
Х 2000 Х 12129450 12129450 0 0 0 848950 848950 0 0 0 848950 12978400

0112010 2010 0731 10153000 10153000 749000 749000 749000 10902000

0112111 2111 0726 1886450 1886450 99950 99950 99950 1986400

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 15631360 15631360 10689900 654760 0 771428.40 771428.40 0.0 0.0 0.0 771428.40 16402788.4

0113050 3050 1070 198600 198600 198600

0113124 3124 1090 50000 50000 748928.40 748928.40 748928.40 798928.4

0113133 3133 1040 1110600 1110600 589900 214100 1110600

0113160 3160 1010 210000 210000 210000

0113192 3192 1030 390000 390000 390000

0113241 3241 1090 13322160 13322160 10100000 440660 22500 22500 22500 13344660

0113242 3242 1090 350000 350000 350000

Х 6000 Х 24481530 6475520 0 4167800 18006010 346700 346700 0 0 0 346700 24828230

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15682010 15682010 300000 300000 300000 15982010

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з 

Типовою програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Освіта

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознаками статі

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання дошкільної освіти

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

Додаток 3
до рішення сесії Корюківської міської ради восьмого 
скликання від 30.06.2022 року  
№ 6-13/VIII  "Про внесення змін до рішення десятої сесії 
Корюківської міської ради восьмого  скликання від 10 
грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської 
міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 
25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

Охорона здоров’я

Разомвидатки 
розвитку

 видатки 
споживанняусього

Загальний фонд
            з   них

видатки 
споживання 

          з    них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 
праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 
бюджет 
розвитку

усього

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення



0116030 6030 0620 6475520 6475520 4167800 46700 46700 46700 6522220

0116071 6071 0640 2190400 2190400 2190400

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

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 161260 161260 161260 161260

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 300000 300000 300000

0117461 7461 0456 2100000 2100000 49950 49950 49950 2149950

0117540 7540 04660 227505 227505 227505

0117650 7650 0490 30000 30000 40000 40000 40000 70000

0117660 7660 0490 74900 74900 74900 74900

0117670 7670 0490 21152000 21152000 21152000 21152000

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 4528520 4528520 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 5042420

0118110 8110 0320 2139520 2139520 2139520

0118240 8240 0380 2389000 2389000 2389000

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Заходи та роботи з територіальної оборони

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Здійснення заходів із землеустрою

Економічна діяльність

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї

Організація благоустрою населених пунктів

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались 
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на 
їх виробництво (надання)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу 
на земельних торгах та проведення таких торгів

Інша діяльність



0600000 125360865 125360865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 134181515

0610000 125360865 125360865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 134181515
Х 0100 Х 1282150 1282150 1038150 0 0 0 0 0 0 0 0 1282150

0610160 0160 0111 1282150 1282150 1038150 1282150

Х 1000 Х 108329365 108329365 70814070 12872180 0 8655650 655650 8000000 0 0 655650 116985015

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

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

0611031 1031 0921 55553400 55553400 45535500 55553400

0611041 1041 0921 620100 620100 620100

0611070 1070 0960 4735800 4735800 2710000 711390 4735800

0611080 1080 0960 6350215 6350215 4350915 661500 90000 90000 6440215

0611141 1141 0990 5574700 5574700 3850000 166100 5574700

0611142 1142 0990 166000 166000 166000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 138250 138250 113305 45750 45750 45750 184000

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

0613140 3140 1040 741600 741600 741600

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

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

0614040 4040 0824 1276800 1276800 640000 110600 10000 10000 1286800

0614060 4060 0828 8495050 8495050 5050000 1293250 50000 50000 8545050

0614082 4082 0829 113000 113000 113000

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

0615011 5011 0810 148000 148000 148000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2224300 2224300 1615000 2224300
3700000 3291410 3291410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3291410
3710000 3291410 3291410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3291410

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

3710160 0160 0111 1256810 1256810 973500 32300 1256810

Х 9000 Х 2034600 2034600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2034600

3719770 9770 0180 1856600 1856600 1856600

3719800 9800 0180 158000 158000 158000

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 234703503.64 216317503.64 121943105 25508275 18386000 34215788.40 24620688.40 9595100 0 0 24620688.40 268919292.04

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 

Освіта

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних 
дитячо - юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Державне управління

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на 
перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення 
згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 
збройної агресії Російської Федерації проти України та 
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 
державної незалежності україни, її територіальної цілісності

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 

Державне управління



Анастасія ПЛЮЩСекретар міської ради



(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 180000 220400 0 -40400 -40400 180000 180000

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

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Спеціальний фонд Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток 4
до рішення сесії Корюківської міської ради восьмого 
скликання від 30.06.2022 року № 6-13/VIII  "Про внесення 
змін до рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/ VIIІ
"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 
громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 
бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видаткв та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 
фонд 

загальний 
фонд разом 



Додаток 5
до рішення сесії Корюківської міської ради 
восьмого скликання  
від 30.06.2022 року № 6-13/VIII "Про 
внесення змін дорішення  десятої сесії 
Корюківської міської ради восьмого 
скликання від 10 грудня 2021 року 
№ 4-10 / VIIІ "Про бюджет Корюківської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
(код бюджету 25507000000)"  

Код Класифікації доходу 
бюджету/код бюджету Усього

1 3

41033900/99000000000 55,553,400

41051200/25100000000 222,070

41053900/ 25100000000 198,600

410539000/25532000000 348,940

Х 56,323,010

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 
трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної 
територіальної громади

УСЬОГО за розділом 1

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний 
бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет 

Чернігівської області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів



Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 
класифікації аидатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 
бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

3719800 9800
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 158000

3719820 9820

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на перерахування коштів в умовах 
воєнного стану або для здійснення згідно із 

законом заходів загальної мобілізації та з метою 
відсічі збройної агресії Російської Федерації проти 

України та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державної 

незалежності України, її територіальної цілісності 20000

3719770 9770
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 165000

3719770 9770
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 1691600

Х Х УСЬОГО за розділом 1 2034600

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

1. Трансферти із загального фонду



(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 
Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 
реалізації проєкту 

(рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
проєкту, гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг капітальних 
вкладень місцевого 
бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 
проєкта на кінець 2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 23865038.40

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітадьні видатки 2022 49900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2022 3900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

«Капітальний ремонт Корюківського 
дошкільного навчального закладу № 1 
«Дельфін» художньо-естетичного напрямку 
Корюківської міської ради» Чернігівської 
області із впровадженням заходів 
теплореновації по вул.Шевченка, 98-а в 
м.Корюківка, Корюківського району, 
Чернігівської області.Корегування ПКД 2022 106100

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Виготовлення ПКД по об’єкту "Енергетична 
реновація (капітальний ремонт) будівлі 
опопрного закладу охорони здоров’я 
госпітального округу КНП "Корюківська 
центральна районна лікарня" Корюківської 
міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 
м. Корюківка, Чернігівської обл." 2022 49000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 
будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 
госпітального округу КНП "Корюківська 
центральна районна лікарня" Корюківської 
міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 
м. Корюківка, Чернігівської обл. 2022 700000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 2022 99950

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 
розмірів) житлового будинку за адресою вул. 
Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області, 
для облаштування притулку для осіб, які 
постаждали від домашнього насильства" 2022 748928.40

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 300000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - 
зони відпочинку по вул. Шевченка бвля 
будинку 72 в м.Корюківка Корюківського 
району Чернігівської області 2022 46700

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 
твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 
в м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД 2022 49950

0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 
закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 
забезпечення медичним киснем окремих 
приміщень терапевтичного відділення 
Комунального некомерційного підприємства 
Корюківська центральна районна лікарні 
Корюківської міської ради за адресою: 15300, 
Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 
Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 
закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 
забезпечення медичним киснем із 
встановленням та підключенням обладнання 
кисневого генератора Комунального 
некомерційного підприємства "Корюківська 
центральна районна лікарня" Корюківської 
міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 
обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101" 2022 49000

Додаток 6
до рішення сесії Корюківської міської ради  
від 30.06.2022 року № 6-13/VIII  "Про внесення змін до  рішення десятої 
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 
від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 
територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році



0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 
закладів

Реконструкція системи забезпечення 
медичним киснем окремих приміщень 
терапевтичного відділення Комунального 
некомерційного підприємства Корюківська 
центральна районна лікарні Корюківської 
міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 
обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2022 100000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 2022 199600

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктуриза 
рахунок коштів місцевого бюджету

ПКД "Капітальнийй ремонт ділянки дороги 
вул. Петра Лісового в с.Бреч Корюківської 
міської ради Корюківського району 
Чернігівської області з поданням та 
проходженням експертизи» 2022 49950

0117560 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 2022 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів Капітальні видатки 2022 74900

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання Капітальні видатки 2022 21152000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 755650

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2022 560000

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти 

Капітальний ремонт приміщення їдальні 
Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. ПКД 2022 49900

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 45750

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2022 100000
Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 24620688.40 Х

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 71226093.40 46966305 24259788.40 23672188.40

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 
здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 122000 122000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
"Управління майном міської комунальної власності Корюківської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 449900 400000 49900 49900

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 
Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
06.10.2020 275300 275300

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги 
на території Корюківської територіальної громади на 2020-
2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 10902000 10153000 749000 749000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
"Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 1986400 1886450 99950 99950

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги 
на території Корюківської територіальної громади на 2020-
2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 90000 90000

0113124 3124 1090

Створення та забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознаками статі

Програма запобігання та протидії домашньому насильству у 
Корюківській міській територіальній громаді на 2022 -2026 
роки

Рішення десятої сесії 
Корюківської міської 
ради від 10.12.2021 798928.40 50000 748928.40 748928.40

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківського 
міського молодіжного центру "КУБ" Корюківської міської 
ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 1110600 1110600

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги
Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 210000 210000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2021-2023 роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 390000 390000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення на 
2022-2024 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 315000 315000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 35000 35000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 133600 133600

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 
населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-
2024роки", "Програма розвитку, фінансової підтримки та 
поповнення статутних фондів комунальних підприємств 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки",  "Поводження з 
твердими побутовими відходами в Корюківській територіальній 
громаді на 2022-2024 роки"

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019, дев’ятої сесії 
восьмого скликання від 
09.11.2021 15351400 15051400 300000 300000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та розмноження 
бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 2020-
2022роки,

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019, 49900 49900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 
очистку притоків додаткових вод системи централізованого 
водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 421000 421000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Програма відшкодування втритрат комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" за оснащення водопровідних вводів 
багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 
вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки

Рішення тринадцятої сесії 
иКорюківської міської ради від 
30.06.2022 159710 159710

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 
населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-
2024роки"

Рішення восьмої сесії 
Корюківської міської ради від 
30.08.2021 6337680 6290980 46700 46700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-
2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 134640 134640

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувались чи погоджувались рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу 
місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених 
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії 
для потреб населення міста Корюківка в опалювальному періоді 
2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії 
Корюківської міської 
ради від 10.12.2021 2190400 2190400

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 
роки"

Рішення тридцять пршої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 113290 79990 33300

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги 
на території Корюківської територіальної громади на 2020-
2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 161260 161260 161260

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 
роки"

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 199600 199600 199600

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 
роки"

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 300000 300000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

Програма «Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2024роки

Рішення восьмої сесії 
Корюківської міської ради від 
30.08.2021 2149950 2100000 49950 49950

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 
роки"

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 70000 30000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав 
на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 
роки"

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
17.12.2019 74900 74900 74900

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 
регіональну прогаму

Усього Загальний фонд

Додаток 7
до рішення сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 30.06.2022 року  № 6-13/VIII  "Про внесення змін до рішення десятої сесії 
Корюківської міської ради восього скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  
бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 
25507000000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 



0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 
поповнення статутних фондів комунальних підприємств 
Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП "Убідське")

Рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради  від 
10.05.2022 № 133 1152000 1152000 1152000

0117670 7670 0491
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 
поповнення статутних фондів комунальних підприємств 
Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП 
"Корюківкаводоканал")

Рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради  від 
25.05.2022 № 135 20000000 20000000 20000000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 20915 20915

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 
роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 30000 30000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської громади 
на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2022 2139520 2139520

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 
спротиву Корюківської міської територіальної громади на 
2022 рік

Рішення виконкому 
від 10 травня 2022 № 2389000 2389000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018, рішенням другої 
сесії Корюківської міської ради 
восмьмого скликання від 
15.12.2020 513900 513900

0118831 8831 1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської 
міської ради

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 220400 180000 40400

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально - економічного 
розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-
2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 158000 158000

0119820 9820 0180

Субвенція з місцевого бюджету дердавному 
бюджету на перерахування коштів в умовах 
воєнного стану або для здійснення згідно із 
законом заходів загальної мобілізації та з метою 
відсічі збройної агресії Російської Федерації 
проти України та забезпечення національної 
безпеки, усунення загрози небезпеки державної 
незалежності україни, її територіальної цілісності

Програма підтримки діяльності органів виконавчої влади 
Корюківського району на 2022 рік

Рішення 
виконавчого 
комітету від 
21.04.2022 № 90 20000 20000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради 2175775 2175775 0 0

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  закладами 
загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 
Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 415800 415800

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти  закладами 
загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали 
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 
опрації (операції об’єднаних сил), у закладах освіти 
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2021 39375 39375

061142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-
2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 366000 366000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 
Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 741600 741600

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-
2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 613000 613000

РАЗОМ 73401868.40 49142080 24259788.40 23672188.40

Анастасія ПЛЮЩСекретар міської ради



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 7-13/VIII 

 

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 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 106 «Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік (далі – Програма) 

взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.7. рішення другої сесії Корюківської міської ради від 15.12.2020 

року № 6-2/VIIІ «Про затвердження міських Програм» зняти з контролю в 

зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 7-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» 

на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік 

 

Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в            

м. Корюківка на 2021 рік, затверджена рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ «Про 

затвердження міських Програм». 

Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є 

стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого 

водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні 

системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП».  

В силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в 

повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на 

очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник 

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків. 

Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – 

єдино можливий шлях розв’язання проблеми.  

У 2021 році 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». 

Виконання заходів Програми надало можливість 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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 8-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають  

соціальні послуги на 2021 рік 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 
10.05.2022 року № 107 «Про виконання Програми призначення і виплати 

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

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік (далі – Програма) 

взяти до відома (додається). 

 
2. Пункт 2 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради від 

25.02.2021 року № 4-4/VIIІ «Про затвердження міських програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 
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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 
восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 8-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік 

 
Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2021 рік (далі – Програма) була прийнята 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від            

25 лютого 2021 року № 4-4/VIII «Про затвердження міських програм». 
Програма розроблена з метою забезпечення виконання завдань у частині 

соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.  
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

У 2021 році 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. 

Фізичними особами, які надають соціальні послуги, було надано за 2021 

рік послуги таким категоріям населення:   

 особам з інвалідністю І групи – 9 осіб; 

 особам з інвалідністю ІІ групи – 1 особа; 

 дітям з інвалідністю – 1 особа; 

 громадянам похилого віку – 2 особи; 

 хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги - 8 осіб.   

Призначення і виплата компенсації здійснювалась відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі». 

Компенсація фізичним особам виплачувалась на підставі наданих 
Управлінням соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, що належить до 

виплати.   
Виконання Програми у 2021 році дало можливість посилити соціальний 

захист людей, які потребують сторонньої допомоги, що сприяло покращенню 

умов їх проживання, забезпечило безпеку та якість їх життя.   

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. 

 
 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 9-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми модернізації систем цілісного  

майнового комплексу по теплопостачанню  

м. Корюківка на 2019-2021 роки  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 120 «Про виконання Програми модернізації систем цілісного 

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

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми модернізації систем цілісного 

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

(далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.10. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі 

змінами, рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VІІ «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про затвердження міських Програм», рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ 

«Про внесення змін та доповнень до міських Програм»), зняти з контролю у 

зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 



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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 9-13/VІІІ 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки 

 

Програма модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі 

змінами) рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VІІ «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про затвердження міських Програм», рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ 

«Про внесення змін та доповнень до міських Програм»). 

Програма розроблена з метою модернізація існуючих систем 

централізованого опалення, своєчасне проведення робіт по переведенню 

квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із відокремленням житлових 

будинків багатоповерхової забудови від мереж централізованого опалення по 

вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці 

Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про порядок надання матеріальної допомоги власникам 

та наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в 

зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, 

матеріальна допомога надавалась власникам або наймачам квартир за умови 

подання відповідної заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

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. 

Виконання Програми надало можливість оперативно та вчасно за 

рішенням виконавчого комітету міської ради відключити квартири від 

централізованого теплопостачання та забезпечити їх автономним опаленням, 

підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців, зняти соціальну 

напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах будинків. 

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 10-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми «Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 109 «Про виконання Програми «Нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки»», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма) взяти до відома 

(додається).  

 

2. Пункт 1.15. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 10-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської 

міської ради на 2019 – 2021 роки» 

 

Програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення відзначення та інформаційного 

супроводу державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, 

офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, 

установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського 

суспільства та інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури 

громади.  

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

Програмою передбачено видатки на здійснення закупівлі квітів, 

подарунків, виготовлення відзнак Корюківської міської ради та надання 

матеріальної допомоги нагородженим. 

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.  

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради здійснювалось 

відповідно з Положенням про відзнаки Корюківської міської ради.  

Виконання програми у 2019-2021 роках дало змогу забезпечити 

відзначення та інформаційний супровід державних та професійних свят, 

пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, 

працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, 

інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створенні матеріальної 

та духовної культури громади. 

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. 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 11-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми «Перевезення пасажирів по 

місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 112 «Про виконання Програми «Перевезення пасажирів по 

місту Корюківка на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту 

Корюківка на 2019-2021 роки» (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.5. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 11-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми   

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 

роки» (далі – Програма), була затверджена рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження міських Програм».  

Програма розроблена з метою здійснення автобусних перевезень 

пасажирів по м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з 

перевізниками пасажирів по м. Корюківка та відшкодування різниці між 

вартістю, затвердженою виконкомом міської ради, та розрахованою 

перевізником вартістю квитка на перевезення одного пасажира на автобусних 

маршрутах по м. Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду на 

міських автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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. 



Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі. Виконання 

Програми дало змогу забезпечити організацію проїзду громадян на міських 

автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам 

різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом. 

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 12-13/VIII 

 

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 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 117 «Про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 9 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до міських 

програм» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 12-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік 

 

Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік (далі – 

Програма) була прийнята рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до 

міських програм». 

Програма розроблена з метою раціонального та ефективного управління 

майном міської комунальної власності для задоволення потреб громади, 

покращення умов надання послуг населенню.  

Строк виконання Програми один рік – 2021. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

Програмою передбачено видатки на придбання об’єкта нерухомості у 

комунальну власність Корюківської міської ради.  

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади 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.     

В ході виконання Програми було придбано частину адмінбудівлі по              

вул. Вокзальна, 24.  

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня2022 року м. Корюківка № 13-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 119 «Про виконання Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Соціальний захисту окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки» (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Пункт 1.2. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 13-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Соціальний захисту окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Соціальний захисту окремих категорій населення на 2019-2021 

роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження 

міських Програм». 

Програма розроблена з метою сприяння вирішенню проблем окремих 

категорій громадян шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, 

покращення матеріально-побутових умов, поховання близьких родичів, 

постраждалим від стихійного лиха та ін.. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, яке визначає механізм, порядок та умови 

надання матеріальної допомоги  як однієї з форм надання послуг мешканцям 

Корюківської територіальної громади, які опинились у складних життєвих 

обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, матеріальна допомога 

надавалась один раз протягом календарного року за умови подання відповідної 

заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

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. 

Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі, що дало змогу 

забезпечити  додатковий рівень соціальної підтримки та соціальних гарантій 

найбільш вразливим групам населення Корюківської міської територіальної 

громади. 

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». 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 14-13/VIII 

 

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     

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 113 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство», 

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

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід 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 (далі – Програма) 

взяти до відома (додається).  

 

2. Рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08 липня 2021 року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік» зняти з контролю у зв’язку із закінченням 

терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 14-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки розвитку  

Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

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

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік 

 

Програма 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 (далі - Програма), затверджена рішенням 

сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 2021 

року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 

2021 рік». 

Програма розроблена з метою розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення програмно-технічного 

комплексу «Є-Звітність» з метою підвищення дієвості і ефективності 

функціонування системи казначейського обслуговування, спрямованої на 

зміцнення державної фінансової системи, дотримання принципів повноти, 

ефективності та результативності, цільового спрямування бюджетних коштів, 

покращення якості послуг, що надаються органами Казначейства та направлена 

на надання практичної допомоги при підготовці та складанні звітності 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів шляхом встановлення 

необхідного сучасного комп’ютерного обладнання.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення придбання 

персонального комп’ютера. 

У 2021 році 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.  

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 15-13/VIII 

 

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  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 115 «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», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід 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 (далі – Програма) взяти до відома (додається).  

 



2. Пункт 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради від 

25.02.2021 року № 4-4/VIIІ «Про затвердження міських програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми Подати дане рішення 

на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 15-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

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 

 

Програма 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 (далі – Програма), 

затверджена рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських 

програм». 

Програма розроблена з метою удосконалення військово-патріотичного 

виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах 

України, підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на 

території громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених 

перед ними завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення 

проведення призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до 

проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів 

місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

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).   

Виконання заходів Програми дало змогу: 

- покращити виконання заходів з мобілізаційної підготовки; 

- привести будівлю Корюківського РТЦКтаСП до встановлених вимог 

законодавства; 

- провести навчання з територіальної оборони резервістів з метою 

отримання та удосконалення ними своїх теоретичних знань та навиків, 

необхідних для виконання завдань із захисту територіальної цілісності України. 

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 16-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми «Безпечне правосуддя  

на території Корюківської  

міської ради на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 104 «Про виконання Програми «Безпечне правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік»», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Безпечне правосуддя на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік» (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ «Про затвердження програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 16-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік» 

 

Програма «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 

2021 рік» (далі – Програма), затверджена рішенням восьмої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ «Про 

затвердження програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік»». 

Програма розроблена з метою забезпечення надійної цілодобової охорони 

Корюківського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під 

охороною Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській 

області; запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх 

осіб; забезпечення належного громадського порядку під час проведення 

судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення 

скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На виконання Програми у 2021 році було передбачено 15 000,00 грн, 

використано – 15 000,00 грн.  

В ході виконання заходів Програми було встановлено сучасну охоронно-

тривожну сигналізацію у будівлі Корюківської районного суду Чернігівської 

області з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони, 

та одночасно до чергової частини Територіального управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області.  

Мета даної програми досягнута у повному обсязі. 

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 17-13/VIII 

 

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  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 111 «Про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.13. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 17-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 

2019-2021 роки  

 

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 роки (далі – Програма)  

була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою здійснення діяльності у напрямку 

покращення якості та тривалості  життя жителів району, підвищення доступу 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 

формування та налагодження ефективного функціонування системи надання 

доступної і якісної первинної медичної допомоги. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

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.    

З метою забезпечення доступності населення віддалених населених 

пунктів громади до первинного рівня надання медичної допомоги, було  

збережено фельдшерські пункти в селах Домашлин, Тютюнниця, Хотіївка, які з 

причин невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу 

мережі закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі 

для населення громади. На утримання (заробітна плата з нарахуваннями) 3,5 

штатних одиниць персоналу, по вищевказаних фельдшерських пунктах, на 

виконання Програми було витрачено у 2019 році – 208 270,00 грн, у 2020 році – 

319 400,00 грн, у 2021 році – 501 800,00 грн. 



На виконання Програми та з метою сталого функціонування закладів 

первинної медицини і своєчасного розрахунку за спожиті комунальні послуги, 

енергоносії протягом 2019-2021 року було витрачено бюджетних коштів: у 2019 

році – 209 950,00 грн, у 2020 році – 208 425,00 грн, у 2021 році – 567 489,26 грн.    

В ході виконання Програми за 2019-2021 роки було придбано 

медикаментів на суму 1 488 223,23 грн, в т.ч. забезпечення засобами 

індивідуального захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією (SARS-

CoV-2) 2020 рік – 353 000,00 грн, 2021 рік – 89 974,00 грн.  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для 

проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для 

проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету 

та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля 

імунобіологічного препарату туберкуліну здійснювалась за кошти міського 

бюджету.      

По Корюківській громаді була проведена туберкулінодіагностика (проба 

Манту) серед дітей віком від 4 до14 років: 2019 рік – 1603 дит., 2020 рік – 1468 

дит., 2021 – 1547 дит..   

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дала змогу вчасно 

діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно 

попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу. 

З метою дотримання норм законодавства та на виконання заходів 

Програми для забезпечення спеціальними продуктами харчування дитини 

хворої на фенілкетонурію у 2021 році було придбано харчову добавку «Коміда 

ФКУ-В» в кількості 54 банки на суму 175 000,00 грн.   

Покращено матеріально-технічну базу шляхом оснащення закладу у 2021 

році сучасним лікувально-діагностичним обладнанням на суму 168 750,00 грн. 

Було придбано термостат сухоповітряний – 26 000,00 грн, фотометр МБА-540 – 

30 450,00 грн, медичний холодильник – 22 300,00 грн, котел та мікроскоп – 

90 000,00 грн. 

Реалізація заходів Програми у 2019-2021 роках дала змогу поліпшити стан 

здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, 

задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній первинній медичній 

допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров’я.  

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 18-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми поліпшення покриття доріг та 

проїздів у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 115 «Про виконання Програми поліпшення покриття доріг 

та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-

2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів 

у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) взяти до відома (додається).  

 

2. Пункт 1.8. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 18-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Об’єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період 

експлуатації зруйнувалися і не відповідали повною мірою сучасним вимогам. Із 

збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу 

асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових 

територій. Із-за відсутності складової на виконання поточного ремонту 

дорожнього покриття в тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій практично не проводився ремонт дворових територій, 

внаслідок чого прийшло в непридатність асфальтобетонне покриття 

внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Для виправлення ситуації, що створилася, була прийнята Програма, яка 

передбачала необхідність виконання заходів щодо якісної зміни стану покриття 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців 

громади. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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. 

Мета та завдання Програми в цілому виконані. 



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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 19-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 118 «Про виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки (далі – Програма) взяти до відома 

(додається).  

 

2. Пункт 1.12. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі 

змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ) зняти з контролю у зв’язку із закінченням 

терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 19-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки 

 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ). 

Програма розроблена з метою:  

* підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;  

* удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП 

ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного 

інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення 

діючої системи відеоспостереження та фіксації; 

* усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 

поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 

виконавчої влади та громадськості;  

* удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню 

правопорушень на території громади;  

* підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету. 

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.    

В ході виконання програми у 2019 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 7 шт. на суму 

150 000,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 85 500,00 грн; 

- придбано квадрокоптер з GPS приймачем, комплект аксесуарів, який 

складається з захисної сумки, додаткового акумулятора, пропеллерів, зарядного 

пристрою на суму 60000,00 грн для Корюківського відділення поліції (кошти на 



придбання було надано як субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету). 

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.    

У 2020 році було проведено такі заходи: 

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 99 100,00 грн; 

- проведено ремонт автомобіля Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській 

області на суму 60 000,00 грн (кошти було надано як субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету). 

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.    

В ході виконання програми у 2021 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 3 шт. на суму 

125 100,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 39 326,31грн; 

- здійснено поточний ремонт приміщення будівлі Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області по вулиці Зарічна, 7 на суму 249513,14 грн 

(кошти було надано як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету). 

Виконання заходів Програми дало змогу підвищити оперативність 

реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення 

технічних засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, створення 

відповідних систем накопичення та обміну інформацією; підвищити 

оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про правопорушення, 

що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних засобів контролю 

за ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи 

відеоспостереження; покращити матеріально-технічне забезпечення 

Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, що дозволило швидко 

реагувати працівникам поліції на різного роду правопорушення та сприяло 

якісному виконанню службових обов’язків.   

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 20-13/VIII 

 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади  

на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 105 «Про виконання Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 листопада 2019 року №12-29/VII «Про затвердження 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії 

Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 20-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки (далі - Програма), затверджена рішенням двадцять дев’ятої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                              

06 листопада 2019 року № 12-29/VII «Про затвердження Програми 

інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 

роки». 

Програма розроблена з метою розбудови інформаційного суспільства та 

регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний 

уряд», удосконалення системи забезпечення органів місцевого самоврядування 

повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття 

управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, 

суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону 

шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в 

усі сфери життєдіяльності громади, створення необхiдних умов для 

задоволення технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської 

ради для надання своєчасної, достовiрної та повної iнформацiї шляхом 

використання iнформацiйних технологiй, інформатизація населення щодо 

діяльності об’єднаної територіальної громади, комунальних підприємств, 

оприлюднення проектів та рішень міської ради на офіційному веб-порталі.  

В межах дії Програми за період 2019-2021 роках у сфері інформатизації 

вдалося досягти певних зрушень. 

Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані 

комунальні підприємства та бюджетні установи для обміну електронними 

листами мають електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет. 

Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в 

автоматизованій формі з використанням системи «Голос», результати 

поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради.  

Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської 

міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті 

нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих 

органів, інша інформація про місто, зокрема: зонування, видані містобудівні 

умови та інша важлива для мешканців громади інформація. 



Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок 

громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи 

Корюківської міської ради та підприємства комунальної власності 

територіальної громади міста розміщують необхідну інформацію на офіційному 

веб-сайті Корюківської міської ради  (http://koryukivka-rada.gov.ua/). 

Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими 

органами проводяться з використанням системи електронних закупівель 

«Прозорро» та ЕТС «Прозоро.Продажі» для здачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності та організації конкурсів щодо 

розміщення тимчасових споруд. 

Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій  

(http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/), де розглядаються актуальні проблеми 

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців 

громади під петиціями.  

На платформі «Соціальний інспектор» ((http://koryukivka-otg.ci.org.ua/) 

мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на 

розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової 

Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

територіальній громаді». 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі 

Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо 

наповнення реєстру.  

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради жителі громади мають можливість отримати інформацію про всі 

види адміністративних послуг (http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-

poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація про суб’єктів, які 

здійснюють прийом заяв та документів для надання соціальної підтримки на 

території Корюківської міської територіальної громади (карта суб’єктів 

програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivka-

rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-

gromada/). 

Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення, 

зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в 

роботі єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система 

«Діти».  

Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з 

використанням АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-Звітність», М.Е.Doc», 

«Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, Meregam. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради використовує програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-

http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/
http://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/


Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, 

Meregam, програмне забезпечення «Бухгалтерія А5». 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

використовує в роботі програмні комплекси ЄДЕБО ДП « Інфоресурс», ПАК 

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту), ДІСО ( державна інформаційна система освіти), Education (база 

даних випускників). 

Фінансування заходів Програми у 2019-2021 роках проводилось за рахунок 

коштів міського бюджету, в результаті чого було виконано:  

 

Перелік заходів Програми 

 

Заходи Всього витрат, грн, в т.ч. по роках 

2019 2020 2021 

Придбання комп’ютерної техніки, 

мережевого обладнання, 

оргтехніки, комплектуючих до них 

та захищені носії особистих ключів 

151932,07 165331,00 472080,00 

Придбання ліцензованого 

програмного забезпечення 

395360,00   

Інформаційно-технічні послуги з 

оброблення даних про розміщення 

інформації на веб-вузлах 

729,00 837,00 2808,00 

Супроводження  програм АІС 

«Місцеві бюджети», М.Е.Doc, 

«Бухгалтерія А5» 

161880,00 119736,00 24937,00 

Послуги з обробки даних (послуги з 

обробки даних, видачі сертифікатів 

та їх обслуговування) 

  498,00 

Оплата послуг по ремонту та 

заправці картриджів, послуг 

Інтернет  

25920,00 32060,64 23047,00 

Комплектування матеріально-

технічної бази для забезпечення 

проведення профілактичних та 

ремонтних робіт комп’ютерного 

обладнання (придбання 

інструментів та матеріалів тощо) 

28832,07 26392,50 10120,00 

 

Мета Програми в цілому виконана. Виконання завдань Програми 

дозволило забезпечити безперебійну роботу інформаційних систем та ресурсів 

Корюківської міської ради, підвищити ступінь інтегрованості громади у 

світовий інформаційний простір, залучити громадян до процесів прийняття та 

оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

 



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. 

 
 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 21-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми фінансової підтримки районного  

комунального спеціалізованого лісогосподарського  

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 108 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ «Про затвердження Програми фінансової 

підтримки районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» зняти з контролю у зв’язку із 

закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 21-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки районного  

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

Програма фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік (далі – Програма) 

була прийнята рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік». 

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. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 22-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми раціонального використання та 

охорони водних ресурсів Корюківської 

міської ради на 2019-2021 роки  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 110 «Про виконання Програми раціонального використання 

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

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми раціонального використання та 

охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – 

Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.6. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 22-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки 

 

Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), затверджена 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                

20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення санітарної охорони у сфері 

питної води та питного водопостачання, збереження водних об’єктів 

централізованого питного водопостачання з метою охорони та збереження 

природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, 

засміченню та передчасному виснаженню водних об’єктів, а також 

забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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». 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 23-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми «Поводження з твердими побутовими  

відходами в Корюківській міській територіальній  

громаді на 2019-2021 роки»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 114 «Про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-

2021 роки»», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Поводження з твердими побутовими 

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

(далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.7. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 23-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» (далі – Програма) була 

затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та 

захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу 

полігону по захороненню ТПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природне 

середовище. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

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.  

Виконання заходів Програми протягом 2019-2021 років дало можливість 

здійснити збирання, перевезення побутових відходів в об’ємі 8051м.куб., 

підвищити ефективність санітарного очищення міста у житловій забудові 

шляхом облаштування 5 сміттєзбірних майданчиків (влаштування твердого 

покриття, огородження) по вулицях Бульварна, Шевченка, Слов’янська. 

В межах дії Програми за 2019-2021 роки досягнуто певних результатів 

покращення ситуації щодо поводження з ТПВ, але не зважаючи на певні 

досягнення, збирання побутових відходів залишається основним завданням 

санітарного очищення території громади і потребує подальшої роботи в цьому 

напрямку.  

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. 



 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 24-13/VIII 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності 

 

 

З метою збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись ст. 12, 

п.п. 57.11.2, ст. 57 Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу 

України, ст. 142 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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».  

 

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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 25-13/VIII 

 

 

Про Порядок розроблення, затвердження 

та виконання міських цільових програм в 

Корюківській міській територіальній громаді 

 

 

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», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм в Корюківській міській територіальній громаді, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 25-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм  

в Корюківській міській територіальній громаді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку 

розроблення міських цільових програм в Корюківській міській територіальній 

громаді (далі – Порядок), моніторингу та звітності про їх виконання. 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

міська цільова програма (далі Програма) – сукупність взаємопов’язаних 

завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсам забезпеченням з усіма 

задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем 

розвитку Корюківської міської територіальної громади (далі – громада), або 

окремих галузей економіки чи соціальної сфери громади, реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Корюківської 

міської територіальної громади та інших джерел фінансування, передбачених  

законодавством України, і є середньостроковим інструментом досягнення цілей, 

поставлених стратегічними документами громади; 

комплексна міська цільова програма – міська цільова програма, яка 

об’єднує кілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або об’єднує 

різні галузі та сфери діяльності для вирішення міжгалузевих проблем розвитку 

громади; 

ініціатори розроблення програми – Корюківська міська рада та її виконавчі 

органи; міський голова; заступники міського голови; виконавчий комітет 

Корюківської міської ради;  постійні комісії Корюківської міської ради; депутати 

Корюківської міської ради; підприємства, установи, організації,  всіх форм 

власності; органи самоорганізації населення; 

паспорт програми – стисла загальна характеристика програми; 

відповідальний виконавець програми – Корюківська міська рада, 

профільний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний 

виконавчий орган Корюківської міської ради, які є головним розпорядником 

бюджетних коштів, передбачених на реалізацію основних або всіх заходів 

програми, та реалізовує заходи програми;  

розробник проєкту програми – Корюківська міська рада, профільний відділ 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний виконавчий орган 

Корюківської міської ради спільно з ініціатором;  

учасники (співрозробники) програми - Корюківська міська рада, 

профільний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний 

виконавчий орган Корюківської міської ради, бюджетні установи, одержувачі 

бюджетних коштів, інші організації, які мають законодавчо підтверджене право 

на виконання відповідних функцій; 

підготовка проєкту  програми – визначення заходів і завдань, що 

пропонуються для включення до програми; обсягів і джерел фінансування; 

строків виконання заходів програми; результативних показників, а також 

відповідального виконавця та співвиконавців;  

завдання програми – сукупність конкретних заходів, які планується 

здійснити протягом певного періоду і які  повинні забезпечити досягнення цілей 

програми; 



заходи програми - конкретні дії, спрямовані на виконання завдань 

програми, з визначенням необхідних для їх реалізації обсягів та джерел 

фінансування, відповідальних виконавців та співвиконавців; 

результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які 

характеризують результати виконання програми в цілому і за роками та 

підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, і на 

підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних 

коштів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат; 

3. Підставою для розроблення Програми є: 

- існування проблеми на рівні громади, розв’язання якої потребує залучення 

коштів бюджету міської ради, координації спільних дій органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій громади; 

- наявність в бюджеті Корюківської міської територіальної громади 

ресурсного забезпечення виконання заходів Програми  та відповідність її мети 

пріоритетним напрямам розвитку громади та Програмі (плану) соціально-

економічного та культурного розвитку громади.  

4. Завдання та заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати 

завдання та заходи інших міських програм.        

 

ІІ. Порядок розроблення Програми, внесення змін до Програми, 

організація та звітність про її виконання 

 

1. Основні стадії розроблення та виконання Програми 

 Основними стадіями розроблення та виконання Програми є: 

- ініціювання розроблення Програми; 

- підготовка проєкту Програми; 

- здійснення експертизи проєкту Програми, її погодження та затвердження; 

- затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та 

включення її до Програми (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний період; 

- організація виконання Програми, внесення змін до Програми та здійснення 

контролю за її виконанням; 

- моніторинг та підготовка щорічних (проміжних) звітів про результати 

виконання Програми.  

 

2. Ініціювання розроблення Програми 

2.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності 

обґрунтованих підстав для розроблення Програми та подає їх на погодження 

міському голові та/або заступнику міського голови, який координує відповідну 

сферу  

2.2 Обґрунтування щодо необхідності розроблення Програми має містити: 

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма; 

- визначення орієнтовних обсягів фінансування витрат, необхідних для 

виконання Програми; 



- оцінку очікуваних результатів виконання Програми (економічних, 

соціальних, екологічних тощо) та їх ефективність. 

2.3. У разі отримання згоди готується проєкт Програми. Підтвердженням 

отримання згоди є накладання відповідної резолюції.    

 

3. Підготовка проєкту Програми 

3.1. Підготовка проєкту Програми здійснюється її розробником самостійно 

або спільно з ініціаторами розроблення Програми, підприємствами, установами, 

що зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми,  які на даному етапі 

виступають у якості її учасників (співрозробників). За необхідності можуть 

утворюватися робочі групи з представників виконавчих органів  Корюківської 

міської ради, депутатів Корюківської міської ради, представників підприємств, 

установ та організацій комунальної власності громади, представників суб’єктів 

господарювання відповідної галузі, наукових та громадських організацій тощо. 

3.2.  Проєкт Програми повинен мати такі розділи: 

- Паспорт Програми; 

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма; 

- визначення мети Програми; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел 

фінансування; строки виконання Програми; 

- напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми; 

- координація та контроль за ходом виконання Програми.  

3.2.1. Паспорт Програми.  

Паспорт Програми готується за формою згідно з Додатком 1 і містить у 

стислому вигляді загальну характеристику Програми.    

3.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми або 

потреби та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших з 

використанням  офіційних статистичних та інших даних, а також необхідності 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету.  

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших 

розділів Програми.  

3.2.3.  Визначення мети Програми. 

У розділі визначається чітко і стисло мета програми.  

Мета Програми  повинна відповідати стратегічним документам розвитку 

міста та поєднувати комплекс взаємопов’язаних напрямів і заходів, які 

спрямовані  на розв’язання найважливіших проблем розвитку громади, окремих 

галузей економіки та соціальної сфери. Сформульоване визначення мети 

Програми повинно мати логічний зв’язок з її назвою. 

3.1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки виконання Програми. 

У цьому розділі зазначаються ефективні шляхи, методи і засоби розв’язання  

проблеми розвитку громади, або окремих галузей економіки чи соціальної сфери 

громади, джерела та обсяги фінансування, строки виконання Програми.  



Якщо розв’язання  певної проблеми розвитку громади потребує тривалого 

терміну виконання, то, відповідно, строки реалізації Програми мають бути 

визначені на середньострокову або довгострокову перспективу. Програма 

вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше 

років. У такому разі виконання програми поділяється  на етапи.         

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в 

цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. 

Обсяг фінансування, який передбачається на реалізацію Програми за 

рахунок бюджетних коштів диференційовано за роками, повинен відповідати 

можливостям бюджету громади та не перевищувати загальний обсяг бюджетних 

призначень, які передбачаються головним розпорядникам бюджетних коштів,  

що є виконавцями Програми, у поточному році по відповідній галузі з 

урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідні роки. 

Розробник проєкту Програми обов’язково має розглядати можливість  

реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених 

законодавством України. 

3.1.5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми. 

Напрями діяльності – це ключові завдання програми, які планується 

виконати протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети 

Програми. 

Заходи Програми – це конкретні дії, виконання яких має забезпечити 

досягнення очікуваних результатів та мети Програми, усунути причини 

виникнення проблеми або знизити її рівень. Заходи Програми, яка 

розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських Програм як за 

об’єктами, так і за своїми напрямами.  

Завдання та заходи Програми повинні відповідати сфері діяльності 

відповідального виконавця та учасника (співвиконавця) Програми. 

Напрями діяльності та заходи Програми формуються згідно з Додатком 2 до 

цього Порядку  у якому визначаються: 

- заходи програми; 

- відповідальні виконавці; 

- термін виконання заходу; 

- джерела та обсяги фінансування кожного із заходів з розбивкою за роками; 

- очікуваний результат (результативні показники програми) від виконання 

конкретного заходу. 

Розробник проєкту Програми обирає результативні показники Програми, 

які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання, найбільш об’єктивно 

характеризують виконання напрямів діяльності/заходу. Система обраних 

показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки 

кількісних змін, результативності досягнення мети Програми.  

Результативні показники Програми поділяються на такі групи: 

- показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) – це показники, що 

визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми; 



- показники продукту – це кількісні  показники, які характеризують 

виконання Програми та використовуються для оцінки досягнення поставленої 

мети; 

- показники ефективності – це показники, що визначають витрати ресурсів 

на одиницю показника продукту; 

- показники якості – це показники, що відображають досягнуті результати  

відповідно до мети, якість створення продукту, рівень задоволення потреб 

цільових груп, на які спрямовані заходи Програми, послаблення негативних або 

посилення позитивних тенденцій у галузі, суспільну користь порівняно з 

минулим (або базовим) роком.   

3.1.6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

У цьому розділі зазначається єдиний відповідальний виконавець, який 

здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її 

виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням 

конкретних строків), звітування тощо. 

Безпосередньо відповідальними за виконання конкретних заходів Програми 

є виконавці Програми.  

 

4. Здійснення експертизи проєкту Програми, її погодження 

та затвердження 

 

4.1.  Експертиза визначення результативних показників, реальності заходів, 

включених до підготовленого проєкту Програми здійснюється відділом 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму, та юридичним відділом 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, а також Фінансовим відділом 

Корюківської міської ради. 

4.2.  Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму, юридичний відділ 

виконавчого апарату Корюківської міської ради здійснює експертизу проєкту 

Програми в частині відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам 

цього Порядку; відповідності проєкту Програми стратегічним та операційним 

цілям, завданням та заходам стратегічних документів розвитку громади; 

відповідності заходів Програми в частині виконання робіт на об’єктах, 

включених до Переліку робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на відповідний рік; можливості 

залучення інвестиційних коштів для виконання заходів Програми. 

4.3. Фінансовий відділ Корюківської міської ради здійснює експертизу 

проєкту Програми в частині можливості фінансування завдань та заходів 

Програми за рахунок коштів міського бюджету.  

У випадку внесення змін до Програми Фінансовий відділ 

Корюківськоїміської ради здійснює експертизу Програми також в частині 

відповідності заходів і результативних показників Програми бюджетним 

призначенням головних розпорядників коштів, які є виконавцями цих заходів, на 

відповідний рік. 



4.4. Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму, юридичний 

відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради та Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради за результатами експертизи проєкту Програми на 

титульному листі проєкту Програми накладає відповідну резолюцію про 

можливості його подальшого розгляду на засіданні виконавчого комітету міської 

ради або з короткими зауваженнями до нього. 

Зауваження та пропозиції мають бути враховані розробником проєкту 

Програми.   

4.5. Після отримання позитивних висновків розробник готує проєкт 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про схвалення та 

внесення на розгляд міської ради Програми. 

4.6. У разі схвалення проєкту Програми виконавчим комітетом міської 

ради, відповідальний виконавець програми готує проєкт рішення міської ради 

про затвердження Програми.        

4.7.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження 

Програми, строк виконання якої планується розпочати у поточному чи 

наступному бюджетному році, вноситься на розгляд Корюківської міської ради 

відповідальним виконавцем програми не пізніше, як за 10 днів до пленарного 

засідання Корюківської міської ради.  

4.8.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження Програми 

розглядається постійними комісіями Корюківської міської ради.  

4.9.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження 

Програми, який пройшов експертизу, схвалений виконавчим комітетом, 

розглянутий постійними комісіями Корюківської міської ради подається на 

пленарне засідання ради для розгляду.  

  

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та 

включення її до Програми  (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний 

період 

 

5.1.  Після затвердження міської радою Програми головний розпорядник 

коштів у терміни, встановлені фінансовим органом міської ради для подання 

бюджетних запитів на наступний бюджетний період, включає до них обсяги 

видатків на реалізацію завдань Програми, джерелом фінансування яких є кошти 

міського бюджету. 

5.2.  Фінансовий відділ Корюківської міської ради аналізує подані бюджетні 

запити відповідно до реальних можливостей міського бюджету і включає 

пропозиції до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 

наступний рік. У випадку затвердження сесією міської ради змін до діючих 

Програм або нових Програм, після прийняття бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та необхідності їхнього фінансування в поточному році, 

головний розпорядник готує клопотання до міського голови стосовно 

додаткового виділення коштів з міського бюджету.  



5.3. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів міського 

бюджету, затверджується рішенням сесії міської ради та включається окремим 

додатком до щорічної Програми (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний період. 

5.4. Фінансування Програм здійснюється виключно за умови 

затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Корюківської 

міської ради про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення 

змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського 

бюджету. 

 

6. Організація виконання Програми, внесення змін до Програми та 

здійснення контролю за її виконанням 

 

6.1.  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. Виконавці Програми можуть 

самостійно здійснювати виконання заходів Програми або за необхідності 

укладати договори (контракти) в порядку, встановленому законодавством 

України. 

6.2.  Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: 

- включення до затвердженої Програми додаткових напрямів діяльності та 

заходів; 

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, 

строків виконання Програми та окремих заходів; 

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів, які визнані 

недоцільними для подальшого  їх виконання. 

Строк дії Програми може бути продовжений у разі необхідності завершення 

розв’язання певної проблеми розвитку міста.   

6.3.  У разі необхідності внесення змін до Програми відповідальний 

виконавець програми має надати обґрунтовані пояснення щодо необхідності 

внесення змін до Програми та детальні розрахунки; проєкт нової редакції 

програми в частині запропонованих змін. Проєкт змін до Програми проходить 

такі самі етапи, що і при розробці проєкту Програми.  

6.4. Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми 

здійснює відповідальний виконавець Програми, а за цільовим та ефективним 

використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів, які є 

виконавцями заходів Програми та яким передбачені бюджетні призначення на 

виконання заходів Програми.     

 

7. Моніторинг та підготовка щорічних звітів про результати 

виконання Програми 

 

7.1. Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем 

щорічно до 13 січня, наступного за звітним роком головному розпоряднику 

бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про 

виконання програми щорічно до 15 січня, наступного за звітним роком, 



фінансовому відділу Корюківської міської ради, за формою згідно з Додатком 3, 

Додатком 3.1 цього Порядку. Відповідальні виконавці звітують про виконання 

програми на сесії міської ради за підсумками року. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним. 

Інформація про виконання Програми повинна містити дані про заплановані 

та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання 

результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з 

Додатком 3. 

Інформація про виконання Програми (Додаток 3) та щорічний звіт про хід 

виконання Програми (Додаток 3.1) розміщуються на офіційному сайті Корюківської 

міської ради. 

7.2. Відповідальний виконавець довгострокової Програми після завершення 

відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і 

джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих завдань тощо на 

наступний етап Програми.  

7.3. Моніторинг та аналіз виконання завдань програм, джерелом 

фінансування яких визначені кошти міського бюджету, здійснюються протягом 

бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо головними 

розпорядниками коштів за кожним результативним показником (заходи, 

завдання). 

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми визначаються 

причини неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та 

пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, а також 

оцінюється доцільність реалізації Програми в наступних бюджетних періодах, у 

тому числі із залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її 

припинення.  

7.5. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати 

актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця 

програми. 

Рішення про дострокове припинення Програми приймає Корюківська 

міська рада. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

  



 

 Додаток 1 

до Порядку розроблення, 

затвердження та виконання  

міських цільових програм в  

Корюківській міській  

територіальній громаді 

 

 

ПАСПОРТ 

__________________________________________________________________ 

(назва Програми) 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми  

2. Законодавча база, дата, номер і 

назва розпорядчого документа про 

розроблення програми, нормативні 

документи 

 

3. Розробник програми  

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальні виконавці програми  

6. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

 

7. Учасники програми  

8. Термін реалізації програми  

8.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, в т.ч. кредиторська 

заборгованість минулих періодів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

 

10.1. Кошти  міського бюджету  

10.2. Кошти  інших джерел  

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



Додаток 2 

до Порядку розроблення,  

затвердження та виконання     

міських цільових програм в  

                                                                       Корюківській міській 

       територіальній громаді 

 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

_____________________________________________________ 

(назва Програми) 

 

 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування  (тис.грн.), у 

тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Секретар міської ради          Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Додаток 3 

до Порядку розроблення,  

затвердження та виконання     

міських цільових програм в  

                                                                       Корюківській міській 

       територіальній громаді 

Інформація про виконання програми за  _______ 
1. ________  ______________________________________________________________ 

 КВКВ  найменування головного розпорядника коштів програми 

 _______        _____________________________________________________ 

2. КВКВ  найменування відповідальних виконавців програми 

 _______        _____________________________________________________ 

3. КТКВК  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми 

________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

№ 

з/п 

 

Завдання 

 

Відповідальний 

виконавець та 

строк виконання 

завдання 

 
 

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень Стан виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 
програми) 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

міськ. 

бюджет 

кошти з 

інших  

джерел 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

міськ. 

бюджет 

кошти з 

інших 

джерел 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  

                                                                                                                                                                                                    тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 3.1 

                                                               до  Порядку розроблення,  

                                                                 затвердження та виконання     

                                                                  міських цільових програм в  

                                                        Корюківській міській 

             територіальній громаді 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання у ______________ році 

_____________________________________________________ 
(назва  Програми) 

 

1. Основні дані 

Зазначаються мета Програми, рішення про розроблення, дата прийняття 

та номер нормативно-правового акта про затвердження Програми, виконавці та 

строки її виконання. 

 

2. Виконання завдань і заходів  

Наводяться дані про заплановані завдання і заходи, дані про виконання 

завдань і заходів із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та 

досягнутих результатів у звітному році, про планове та фактичне фінансування 

Програми. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.  

 

3.  Оцінка ефективності виконання  

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в 

результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка 

ефективності виконання Програми.  

 

4. Фінансування  

Наводяться дані про плановий та фактичний обсяг фінансування 

Програми у звітному році з визначенням джерел, у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу 

фінансових витрат, передбачених Програмою. Проводиться аналіз 

фінансування порівняно з попередніми роками.  

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Програми та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів. 

 

Виконавець: 

_______________                    ___________                      ___________________ 

      (посада )                                    (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 26-13/VIII 

 

Про Порядок складання,  

затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів  

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 

 

 

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, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради (далі – Порядок), що додається. 

 

2. Керівникам комунальних підприємств Корюківської міської ради 

забезпечити своєчасне виконання вимог Порядку. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 26-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю 

за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради (далі – фінансовий план). 

 

2. Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до цього 

Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає 

очікувані фінансові результати в запланованому році. 

Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо 

фактичних показників минулого року та планові показники поточного року. 

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та 

підготовки пояснювальної записки необхідно використовувати рекомендації, 

зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від         

2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки». 

 

3. Фінансовий план підлягає затвердженню рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради (далі - Орган управління) до 1 вересня 

року, що передує плановому. 

 

4. Проєкт фінансового плану у двох примірниках у паперовому та 

електронному вигляді подається Корюківській міській раді (далі – Власник) до 

1 червня.  

На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Проєкт». 

До проєкту фінансового плану додається пояснювальна записка та 

наступні копії документів: 

- пояснювальна записка щодо обґрунтування фінансового плану, що 

складається в довільній формі та включає результати аналізу його фінансово-

господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської 

діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік. У 

разі зменшення валового або чистого прибутку порівняно з прогнозними 

показниками поточного року підприємство обов’язково вказує причини такого 

зменшення та їх обґрунтування; 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, 

визначеною наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73 

«Про затвердження Національного положення (стандарту)  бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (баланс (форма №1), звіт 

про фінансові результати (форма №2)); 

- проєкт штатного розпису на плановий рік із розрахунками фонду оплати 

праці; 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

підприємство (за наявності); 

- відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих 

документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на 



користь підприємства, насідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий 

стан підприємства (за наявності);  

- додатки із розшифруванням формування інших надходжень (за оренду 

приміщень; від надання платних послуг; благодійна, спонсорська допомога, 

гранти та дарунки; інші надходження тощо); 

- додатки із розшифруванням формування доходів за основним видом 

діяльності, вказувати окремі джерела фінансування (кошти від медичного 

обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я 

України; кошти за державною програмою медичних гарантій; коштів 

державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами; коштів 

бюджету міста за цільовими програмами на розвиток та оплату комунальних 

послуг) (у разі складання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства); 

- обґрунтування причин з відповідними розрахунками у разі зменшення 

доходної частини фінансового плану порівняно із запланованими показниками 

поточного року. 

 

5. Власник проводить аналіз проєкту фінансового плану протягом десять 

робочих днів опрацьовує матеріали та приймає рішення щодо подання 

керівником комунального підприємства фінансового плану для розгляду та 

затвердження Органом управління чи повернення проєкту фінансового плану 

на доопрацювання.  

У разі повернення проекту, підприємство подає допрацьований проект на 

повторне затвердження у термін, встановлений Власником, але у строк, що 

становить не більше як 10 робочих днів від дати повернення. 

 

6. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть 

вноситись, як правило, один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий 

план, та не більше двох разів упродовж планового року. 

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, 

за якими минув строк звітування, за виключенням випадків пов'язаних з 

фінансуванням з державного бюджету. 

Зміни до фінансового плану підприємства вносяться у разі зміни планових 

показників більше ніж на 10 відсотків порівняно з затвердженими у 

фінансовому плані. 

 

7. Пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану подаються 

Власнику. 

Пояснювальна записка до зміненого фінансового плану повинна 

відображати очікувані результати діяльності підприємства на поточний рік, 

обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та 

розвитку підприємства. Крім того, для аналізу наданих пропозицій щодо 

внесення змін до фінансового плану подається порівняльна таблиця змін 

показників фінансового плану підприємства із поясненням відхилень за 

формою згідно з додатком 3. 



Власник протягом п’яти робочих днів, після отримання проєкту зміненого 

фінансового плану, приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану 

або відхиляє пропозиції з обґрунтуванням причин відмови.     

Власник подає проєкт зміненого фінансового плану підприємства на 

опрацювання у Фінансовий відділу Корюківської міської ради за процедурою, 

передбаченою пунктом 5 цього Порядку. 

На зміненому фінансовому плані ставиться відмітка «Змінений» та дата 

затвердження змін. 

Зміни до фінансового плану підлягають затвердженню Органом 

управління. 

 

8. Звіт про виконання фінансового плану підприємства складається та 

подається з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний 

період із зазначенням за окремими показниками причини значних відхилень 

фактичних показників від планових за формою згідно з додатком 2 в 

паперовому та електронному вигляді до Власника у строки: 

- за І квартал - до 30 квітня,  

- за ІІ квартал - до 31 серпня, 

- за ІІІ квартал - до 31 жовтня,  

- за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом. 

До річного звіту в паперовому вигляді додаються наступні копії 

документів: 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою 

визначеною наказом Міністерства  фінансів України від 07.02.2013 року № 73 

«Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (баланс (форма №1), звіт 

про фінансові результати (форма №2)); 

- штатний розпис та тарифікаційний список працівників; 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

підприємство (за наявності); 

- відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих 

документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на 

користь підприємства, насідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий 

стан підприємства (за наявності).  

Звіт про виконання фінансового плану підприємства підлягає 

затвердженню Органом управління. 

 

9. Власник здійснює аналіз отриманої інформації та погоджує звіти про 

виконання комунальними підприємствами фінансових планів (квартал, рік). 

 

10. Керівники підприємств щорічно звітують перед виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради про виконання фінансового плану за минулий рік до 

31 березня року, що настає за звітним періодом, або достроково за вимогою. 

 



11. Затверджений фінансовий план, зміни до фінансового плану та звіт про 

виконання фінансового плану публікуються на сайті підприємств та на 

офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

12. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних 

підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансовими 

планами, здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради відповідно до повноважень. 

 

13. Неподання фінансового плану у визначений цим порядком термін або 

подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом 

двох кварталів поспіль без особливих причин розглядається як невиконання 

умов контракту і є підставою для розірвання такого контракту з керівником 

комунального підприємства. 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 1 

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова                                                                                   
(Посада, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ,  підпис)

Проєкт
Уточнений 
Змінений

І ІІ ІІІ ІV

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у
т.ч.: 1010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

   доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ 1011 0.000

1012 0.000

Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів 1020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 1021 0.000

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: 1022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

(назва програми) 0.000

(назва програми) 0.000
Інші надходження (доходи) , у т.ч.: 1030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1031 0.000
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні 
послуги) 1032 0.000

Середньооблікова кількість штатних працівників 

х

Рік
Організаційно-правова форма
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру             тис. грн.

До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів 
комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "___"_____________ 20__р. № ___

I. Формування фінансових результатів
Доходи

У тому числі за кварталами планового року

(назва підприємства)

Прізвище та ініціали керівника

Плановий рік, 
усього  

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Місцезнаходження: 

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

на 20___ рік

Показники Код 
рядка

Факт мину-лого 
року

зробити позначку "Х"
Телефон 



   благодійні внески, гранти та дарунки 1033 0.000

надходження (дохід) від оренди майна 1034 0.000
надходження (доходи) від реалізації майна 1035 0.000

залишок коштів на початок року 1036 0.000

1037 0.000
1038 0.000

Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат) 1039 0.000

Оплата праці 1040 0.000
Нарахування на оплату праці 1050 0.000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1060 0.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1070 0.000
Продукти харчування 1080 0.000
Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0.000
Видатки на відрядження 1100 0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
            Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0.000
            Оплата електроенергії 1112 0.000
            Оплата природного газу 1113 0.000
            Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1114 0.000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 1120 0.000

Соціальне забезпечення 1130 0.000
Інші поточні видатки 1140 0.000
АМОРТИЗАЦІЯ 1150 0.000
Усього доходів 1160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього видатків 1170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 2011 0.000

дохід з інших джерел по капітальних видатках 2012
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
капітальне будівництво 2021 0.000
придбання (виготовлення) основних засобів 2022 0.000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 2023 0.000
придбання (виготовлення) нематеріальних активів 2024 0.000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних
засобів 2025 0.000

капітальний ремонт 2026 0.000

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: 3010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   кредити 3011 0.000
   позики 3012 0.000
   депозити 3013 0.000
Інші надходження 3020 0.000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: 3030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   кредити 3031 0.000
   позики 3032 0.000
   депозити 3033 0.000
Інші витрати 3040 0.000

ІІ. Інвестиційна діяльність

ІІІ. Фінансова діяльність

 Видатки



Фінансовий результат, у тому числі: 4010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
нерозподілені доходи 4011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
резервний фонд 4012 0.000

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: 5010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   податок на додану вартість 5011 0.000
   військовий збір 5012 0.000
   плата за землю 5013 0.000
   податок на дохід фізичних осіб 5014 0.000
   єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               5015 0.000
   інші (розшифрувати) 5016 0.000

на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10
Необоротні активи 6010
Оборотні активи 6020
Усього активи 6030 0.000 0.000 0.000
Дебіторська заборгованість 6040
Кредиторська заборгованість 6050

Штатна чисельність працівників 7010
Фактична чисельність працівників 7020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Керівник 7021
Лікарі 7022
Адміністративно-управлінський персонал 7023
Середній медичний персонал 7024
Молодший медичний персонал 7025
Інший персонал (розшифрувати) 7026
Фонд оплати праці у т.ч.    КЕКВ 2110 7030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Керівник 7031
Лікарі 7032
Адміністративно-управлінський персонал 7033
Середній медичний персонал 7034
Молодший медичний персонал 7035
Інший персонал (розшифрувати) 7036
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.  
КЕКВ 2110 7040 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000

Керівник 7041 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Лікарі 7042 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7043 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Середній медичний персонал 7044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7045 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7046 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 7050

Керівник
(підпис)

ІV.  Фінансовий результат  

V. Розрахунки з бюджетом

VIІ. Дані про персонал та оплата праці

VІ. Звіт про фінансовий стан



Додаток 2

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова                                                                    
(Посада, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ,  підпис)

план факт відхилення, +/- відхилення, % план факт відхилення, +/- відхилення, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: 1010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

   доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ 1011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
1012 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів 1020 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 1021 0.000 #DIV/0! #DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: 1022 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
(назва програми) 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
(назва програми) 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші доходи, у т.ч.: 1030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні 
послуги) 1032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

   благодійні внески, гранти та дарунки 1033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
надходження (дохід) від оренди майна 1034 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна 1035 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
залишок коштів на початок звітного періоду 1036 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

1037 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
1038 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "__" ___________________ 20___року № ___

І. Формування фінансових результатів

Середньооблікова кількість штатних працівників 

Місцезнаходження: 

Телефон 

Доходи

(назва підприємства)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

до Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради

за  ___________20__р.  (квартал, рік)

Показники Код 
рядка

Звітний період (__ квартал 20__ р) Звітний період наростаючим підсумком з початку року

Прізвище та ініціали керівника

Рік

Організаційно-правова форма

Галузь

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру             тис. грн.



Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація 1039 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!



Оплата праці 1040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Нарахування на оплату праці 1050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1060 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1070 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Продукти харчування 1080 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Видатки на відрядження 1100 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1110 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата електроенергії 1112 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата природного газу 1113 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1114 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 1120 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Соціальне забезпечення 1130 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші поточні видатки 1140 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
АМОРТИЗАЦІЯ 1160 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Усього доходів 1170 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Усього видатків 1180 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 2010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 2011 0.000 #DIV/0! #DIV/0!

дохід з інших джерел по капітальних видатках 2012 0.000 #DIV/0! #DIV/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 2020 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
капітальне будівництво 2021 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів 2022 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 2023 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

придбання (виготовлення) нематеріальних активів 2024 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)
основних засобів

2025 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

капітальний ремонт 2026 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: 3010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кредити 3011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   позики 3012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   депозити 3013 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші надходження 3020 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: 3030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кредити 3031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   позики 3032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   депозити 3033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші витрати 3040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Фінансовий результат, у тому числі: 4010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
нерозподілені доходи 4011 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
резервний фонд 4012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

 Видатки

ІІ. Інвестиційна діяльність

ІІІ. Фінансова діяльність

ІV.  Фінансовий результат  



Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: 5010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   податок на додану вартість 5011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   військовий збір 5012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   плата за землю 5013 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   податок на дохід фізичних осіб 5014 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               5015 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   інші (розшифрувати) 5016 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Необоротні активи 6010 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оборотні активи 6020 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Усього активи 6030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Дебіторська заборгованість 6040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Кредиторська заборгованість 6050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Штатна чисельність працівників 7010 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Фактична чисельність працівників 7020 0.00 0.00 0.000 #DIV/0! 0.00 0.00 0.000 #DIV/0!
Керівник 7021 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Лікарі 7022 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7023 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середній медичний персонал 7024 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7025 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7026 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110 7030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Керівник 7031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Лікарі 7032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середній медичний персонал 7034 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7035 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7036 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. 
КЕКВ 2110 7040 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Керівник 7041 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Лікарі 7042 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7043 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Середній медичний персонал 7044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7045 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7046 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 7050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Керівник
(підпис)

Головний бухгалтер
(підпис)

VІ. Звіт про фінансовий стан

V. Розрахунки з бюджетом

VIІ. Дані про персонал та оплата праці

                  (П.І.Б.)

                  (П.І.Б.)



Додаток 3 

Показник фінансового плану
Код рядка 
фінансово
го плану

Затверджено, тис. 
грн 

Пропонується, 
тис. грн 

Відхилення +/-, 
тис. грн

ДОХОДИ 0 0 0

Надходження (дохід) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 0

Дохід  за рахунок коштів місцевого 
бюджету 1020 0

Фінансування за рахунок залишків коштів 
на рахунках підприємства на початок року 1036 0

Інші надходження (розшифрувати) 1031-1035 0

ВИДАТКИ 0 0 0

Оплата праці 1040 0

Нарахування на оплату праці 1050 0

Предмети ,матеріали, обладнання та 
інвентар 1060 0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1070 0

Продукти харчування 1080 0

Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0

Видатки на відрядження 1100 0
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, в т.ч. 1110 0 0 0

Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0

Оплата електроенергії 1112 0

Оплата природного газу 1113 0

Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 1114 0

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних)програм, не віднесені до 

заходів розвитку
1120 0

Соціальне забезпечення 1130 0

Інші поточні видатки 1140 0

Капітальні інвестиції усього, у тому числі 2020 0 0 0

Капітальне будівництво (придбання) 2021 0

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

2022,2023,
2024 0

Реконструкція та реставрація 2025 0

Капітальний ремонт 2026 0

Пояснення щодо відмінностей: 

Керівник ______________

Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств  
Корюківської міської ади на ____ рік

 До Порядку складання, затвердження та контролю за 
виконання фінансових планів  комунальних  
підприємств Корюківської міської ради



підпис



                                                              
 У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 27-13/VIII  

 

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»  

  

 

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, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, що додається. 

 

2. 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 земельний податок 

на території Корюківської міської територіальної громади в новій редакції, що 

додається.   

 



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 №1 

до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 

території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади 

(зі змінами, рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 27-3/VIII) 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

 
Код області 

25 

Код району 

UA7402001
0000010449 

Код згідно з 

КАТОТТГ 
UA7402001001

0096225 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 
комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1110.3 Будинки садибного типу 0,5 0 0 0 0 0 

1110.4 Будинки дачні та садові: 0,5 0 0 0 0 0 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5 0 0 0 0 0 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5 0 0 0 0 0 

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0 0 0 0 0 0 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0 0 0 0 0 0 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0 0 0 0 0 0 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0 0 0 0 0 0 

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0 0 0 0 0 0 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4 0 0 0,2 0 0 

1211.2 Мотелі 0 0 0 0 0 0 

1211.3 Кемпінги 0 0 0 0 0 0 

1211.4 Пансіонати 0 0 0 0 0 0 



1211.5 Ресторани та бари 0,4 0 0 0,2 0 0 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0 0 0 0 0 0 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше 

0 0 0 0 0 0 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

0 0 0 0 0 0 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0 0 0 0 0 0 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0 0 0 0 0 0 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0 0 0 0 0 0 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових 
підприємств 

 0,4 0 0 0,2  0 0 

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей 
інші 

0,4  0 0  0,2 0 0 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0 0 0 0 0 0 

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

0 0 0 0 0 0 

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з 

ними будівлі 

0 0 0 0 0 0 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0 0 0 0 0 0 

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, телекомунікаційних центрів 

тощо 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

0 0 0 0 0 0 

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,4 0 0 0 0 0 

1242.2 Гаражі підземні 0 0 0 0 0 0 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0 0 0 0 0 0 

1242.4 Навіси для велосипедів 0 0 0 0 0 0 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0 0 0 0 0 0 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної 0 0 0 0 0 0 



промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної та 

фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.3 Силоси для зерна 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.6 Холодильники 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.7 Складські майданчики 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.8 Склади універсальні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.9 Склади та сховища інші5 0,4 0 0 0,2 0 0 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0 0 0 0 0 0 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 
виступів 

0 0 0 0 0 0 

1261.3 Цирки 0 0 0 0 0 0 

1261.4 Казино, ігорні будинки 0 0 0 0 0 0 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0 0 0 0 0 0 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 0 0 0 0 0 0 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0 0 0 0 0 0 

1262.3 Технічні центри 0 0 0 0 0 0 

1262.4 Планетарії5 0 0 0 0 0 0 

1262.5 Будівлі архівів5 0 0 0 0 0 0 

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0 0 0 0 0 0 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

0 0 0 0 0 0 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0 0 0 0 0 0 

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей 

з особливими потребами5 

0 0 0 0 0 0 

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0 0 0 0 0 0 

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0 0 0 0 0 0 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші5 

0 0 0 0 0 0 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0 0 0 0 0 0 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5 

0 0 0 0 0 0 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та 

консультації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5 

0 0 0 0 0 0 



1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної 

реабілітації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі 

інші5 

0 0 0 0 0 0 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо 

0 0 0 0 0 0 

1265.2 Басейни криті для плавання 0 0 0 0 0 0 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0 0 0 0 0 0 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0 0 0 0 0 0 

1265.5 Тири 0 0 0 0 0 0 

1265.9 Зали спортивні інші 0 0 0 0 0 0 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства5 

 0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.7 Будівлі рибного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0 0 0 0 0 0 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0 0 0 0 0 0 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0 0 0 0 0 0 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0 0 0 0 0 0 

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, 

що охороняються державою5 

0 0 0 0 0 0 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0 0 0 0 0 0 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 0 0 0 0 0 0 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0 0 0 0 0 0 

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих 

ізоляторів5 

0 0 0 0 0 0 

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0 0 0 0 0 0 

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0 0 0 0 0 0 

_________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора 

будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 
десятковими знаками після коми.  

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон 

адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без 
урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або 
частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 
266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

 

     

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток №1 

до Положення про земельний  

податок на території Корюківської  

міської територіальної громади 

(зі змінами, рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 27-3/VIII) 

 

 

СТАВКИ 

земельного податку 

 
Ставка податку встановлюється у розмірі 7% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, 

які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 

власності).  

 

Код 

області 

25 

Код району 

UA74020010000010449 

Код згідно з 

КАТОТТГ 

UA74020010010096225 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва4 

1 1 5 5 

01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 1 5 5 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0 1 0 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0 1 0 5 

01.05 Для індивідуального садівництва4 0 1 0 5 

01.06 Для колективного садівництва4 0 0 0 0 

01.07 Для городництва4 0 1 0 5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 0 5 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0 0 0 0 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства 

0 0 0 0 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1 1 5 5 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

1 1 5 5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 1 5 5 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження 

та використання земель природно-заповідного фонду 

0 0 5 5 

01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими 

будівлями і дворами 

1 1 5 5 

01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими 

смугами 

0 0 0 0 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянами чи 

юридичними особами) 

1 1 5 5 

01.18 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як польові дороги, прогони 

1 1 5 5 



01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами 

1 1 5 5 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)4 

1 0,03 0 0 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 0 0 0 0 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

0,03 0,03 0 0 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання 

0 0 0 0 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0 0,03 0 0 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0 0 0 0 

02.07 Для іншої житлової забудови 0 0 0 0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови 

0 0 0 0 

02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури 

0 0 0 0 

02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

02.12 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 
пішохідні зони 

1 1 5 5 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування4 

1 0 0 0 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти4 

1 0 0 0 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги4 

1 0 0 0 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій4 

1 0 0 0 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування4 

1  0 0 0 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та органів4 

0 0 0 0 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 2 0 0 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

0 0 0 0 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 

2 0 0 0 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

2 2 0 0 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 

закладів науки 

0 0 0 0 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

1 0 0 0 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування 

2 0 0 0 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів 

ДСНС4 

1 0 0 0 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

1 0 0 0 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження 0 0 5 5 



та використання земель природно-заповідного фонду 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з 

обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного 

призначення 

0 0 0 0 

03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць 

виконання покарань 

0 0 0 0 

03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

03.20 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

1 1 5 5 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання біосферних 

заповідників 

0 0 0 0 

04.02 Для збереження та використання природних 

заповідників4 

0 0 0 0 

04.03 Для збереження та використання національних 

природних парків4 

0 0 0 0 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0 0 0 0 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0 0 0 0 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних 

парків 

0 0 0 0 

04.07 Для збереження та використання 

парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 

0 0 0 0 

04.08 Для збереження та використання заказників 0 0 5 5 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0 0 5 5 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0 0 0 0 

04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків 

0 0 0 0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного 

призначення (земельні ділянки, в межах яких є 

природні об’єкти, що мають особливу наукову 

цінність, та які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення наукових 

досліджень, освітньої та виховної роботи) 

0 0 0 0 

05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися 

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-

оздоровчих закладів4 

0 0 0 0 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 

ресурсів 

0 0 0 0 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 0 0 0 0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення4 

1  0 5 0 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту4 

1 0 5 0 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0 0,03 0 5 

07.04 Для колективного дачного будівництва 0 0 0 0 



07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

07.06 Для збереження, використання та відтворення 

зелених зон і зелених насаджень 

0 0 0 0 

07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

07.08 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження загального 

користування 

1 1 5 5 

07.09 Земельні ділянки загального користування відведені 

під місця поховання 

1 1 5 5 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 

спадщини 

0 0 0 0 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 

закладів 

0 0 0 0 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0 0 0 0 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) 

1 1 5 5 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг 

0,1 0 0,1 0 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0 0,1 0 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

09.04 Для розміщення господарських дворів 

лісогосподарських підприємств, установ, організацій 

та будівель лісомисливського господарства 

0 0 0 0 

09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0 0 0 0 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 

захисними смугами 

0 0 0 0 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0 0 0 0 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 

іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1 0 5 0 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0 0 0 0 

10.06 Для сінокосіння 1  1 5 5 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1  0 5 0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей 

0 0 0 0 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0 0 0 0 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд 

0 0 0 0 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 

лікувально-оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, морських заток і 

лиманів 

0 0 0 0 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 1 1 5 5 



надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

10.14 Водні об’єкти загального користування 1 1 5 5 

10.15 Земельні ділянки під пляжами 1 1 5 5 

10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 1 1 5 5 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами 

1,5 1,5 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

1,5 1,5 5 5 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

1,5 1,5 5 5 

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) 

1,5 1,5 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0 0 5 5 

11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

11.07 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження спеціального 

призначення 

1 1 5 5 

11.08 Земельні ділянки загального користування, 

відведенні для цілей поводження з відходами 

1 1 5 5 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 

2 0 5 0 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

морського транспорту 

0 0 0 0 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

річкового транспорту 

0 0 0 0 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства4 

1,5 0 5 0 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту 

0 0 0 0 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту 

1,5 0 5 0 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

міського електротранспорту 

0 0 0 0 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

1,5 1,5 5 5 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

іншого наземного транспорту 

1,5 1,5 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0 0 5 5 

12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу 

0 0 0 0 

12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

12.13 Земельні ділянки загального користування, які 1 1 5 5 



використовуються як вулиці, майдани, проїзди, 

дороги, набережні 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій 

1,5 0 5 0 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

об’єктів поштового зв’язку 

3 0 5 0 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку 

1,5 0 5 0 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для 

збереження і використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 

0 0 0 0 

13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,5 0 5 0 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

1,5 0 5 0 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

14.05 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження спеціального 

призначення 

1 1 5 5 

14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені 

для цілей поводження з відходами 

1 1 5 5 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних 

Сил4 

0 0 0 0 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 

частин (підрозділів) Національної гвардії4 

0 0 0 0 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 

Держприкордонслужби4 

0 0 0 0 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0 0 0 0 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Держспецтрансслужби4 

0 0 0 0 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 

зовнішньої розвідки4 

0 0 0 0 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 

утворених відповідно до законів, військових 

формувань4 

0 0 0 0 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонд 

0 0  5 5  

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату 
МВС, територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС 

0 0 0 0 

15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної 

поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Національної поліції 

0 0 0 0 



15.11 Для розміщення структурних підрозділів 

Міноборони, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери 

управління Міноборони 

0 0 0 0 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими 

додатками. 
2 Вид цільового призначення земель зазначається відповідно до Додаткоу 59 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру затверджений Постановою КМУ від 17 жовтня 2021 року № 1051. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 
потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

30 червня 2022 року                   м. Корюківка № 28-13/VIІІ 

 

Про затвердження Комунікаційної  

стратегії на 2022-2024 роки 

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Комунікаційну стратегію Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.06.2022 р. № 28-13/VIII 

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Документ розроблено в рамках програми «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)», яка фінансується USAID. Цей документ став 

можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду Розвитку 

Місцевої Демократії і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених 

Штатів.  

 

This document is made possible by the generous support of the American people through 

the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the 

responsibility of Foundation in Support of Local Democracy and do not necessarily reflect the 

views of USAID or the United States Government. 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 

 

 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

Корюківської міської  

територіальної громади 

на 2022-2024 роки 
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Вступ 

 

Комунікаційна стратегія потрібна, щоб допомогти громаді підвищити 

ефективність своїх комунікацій, а саме:  

ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме 

комунікації сприятимуть досягненню цілей розвитку громади (згідно Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади, розробленої в 

рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)», яка фінансується USAID); визначити спільні цілі, інтереси, потреби 

та проблеми, що стосуються комунікацій.  

ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ ‒ систематизувати наявні заходи, процеси, 

ресурси, тощо.  

ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ ‒ в умовах 

обмежених ресурсів пріоритизувати цілі та напрямки.  

ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОГО – чесно визнати, які підходи та діяльність слід 

змінити або припинити зовсім.  

ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для 

досягнення стратегічних цілей.  

ДОМОВИТИСЯ, ЩО МИ ВВАЖАЄМО УСПІХОМ – встановити 

реалістичні очікування та запровадити критерії оцінки. 

 

Хто користуватиметься документом та хто виграє від реалізації 

комунікаційної стратегії?  

 Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто долучається до 

комунікацій громади – від голови громади до працівника, який забезпечує 

роботу вебсайту, директора школи, членів молодіжної ради тощо.  

 Користувачів комунікаційної стратегії можна умовно поділити на 3 групи 

осіб, залежно від ролей:  

 

Стратегічний рівень  

 Голова та заступники – керівництво громади, яке відповідає за реалізацію 

Стратегії розвитку  громади. Для них Комунікаційна стратегія, перш за все – 

один із інструментів для досягнення стратегічних цілей громади, зокрема, 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, активізація громадської 

ініціативи тощо. 

  

Виконавчий рівень  

 Усі працівники виконавчого апарату міської ради та виконавчих органів, 

мають долучитися до комунікацій. Також йдеться про керівників структурних 

підрозділів (культура, освіта, архітектура тощо), які організують комунікацію з 

громадою через спеціальні заходи. Для виконавців Комунікаційна стратегія 

потрібна, щоб підвищити ефективність процесів, систематизувати роботу та 

налагодити взаємодію з колегами задля виконання спільних цілей.  
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Громадський рівень  

 Члени молодіжної ради та інші громадські активісти, які є рушієм 

позитивних змін у житті громади. Це небайдужі активні громадяни, які 

ініціюють спільні з владою проекти та жваво відгукуються на ініціативи влади з 

розвитку громади. Для них Комунікаційна стратегія – це орієнтир щодо 

напрямів спільних проектів, помічник у діалозі з владою та у залученні інших 

громадян.  

 Отже, одержувачами результатів реалізації комунікаційної стратегії є 

громада, тобто жителі громади – цільова аудиторія.  
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Аудит та результативність комунікацій 

 

Діяльність з комунікації з населенням покладена на загальний відділ 

виконавчого апарату міської ради. В штаті загального відділу є посада 

головного спеціаліста, який відповідно до посадової інструкції відповідальний 

за забезпечення інформаційної діяльності міської ради, а саме: наповнення 

сайту, підготовка статей для розміщення у друкованих засобах масової 

інформації та інтернет ресурсах, підготовка прес-релізів, буклетів, брошур та 

інших матеріалів щодо діяльності міської ради та ін. 

Відповідно до отриманих даних при опитуваннях, що були проведені в 

травні-червні 2021 року, для 76% опитаних основним джерелом інформації про 

діяльність місцевої ради є розповіді знайомих людей (76%), місцева преса 

(32%), сайти соціальних мереж (27%)1.  

 
Рис.1. Результати дослідження, проведеного в червні 2021 року незалежною 

компанією Ipsos, що відображають основні джерела інформації для 

місцевого населення про діяльність місцевої влади 

 

65% опитах вказали, що вони цікавляться тим, що відбувається на території 

нашої громади2. 72,6% з тих, хто цікавить подіями на території нашої громади, 

вказують, що влада  громади інформує про свою діяльність, а серед тих, хто не 

цікавиться, 44,4% стверджують, що влада не інформує про свою діяльність. 

                                                             
1 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/DOBRE-Koriukivska.pdf 
2 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Koryukivska-OTG.pdf 
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Рис.2. Результати опитування, проведеного в червні 2021 року в рамках 

стратегічного планування, відображають кореляцію між цікавістю 

населення та його знанням про те, чи інформує місцева влада населення. 

 

Ті респонденти, які цікавляться станом справ у громаді, оцінюють нашу 

громаду як добре місце для проживання (71,4%). Серед тих, хто не цікавиться, 

54% оцінюють нашу громаду «посередньо». 

 
Рис.3. Кореляція між цікавістю населення про події в громаді та їх оцінки 

громади як місця проживання. 
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Аналіз ситуації (SWOT) 

 

Сильні та слабкі сторони потенціалу громади з точки зору комунікацій та 

позиціонування її як громади для життя, роботи, інвестицій та ключові 

зовнішні фактори (можливості та загрози), які впливатимуть на позиціонування 

та комунікації громади. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- 100% охопленість населення 

міста Корюківка мобільним 

зв’язком; 

 - 80% охопленість населення міста 

Корюківка оптичним інтернетом; 

 - Наявність офіційного сайту 

Корюківської міської ради; 

 - Наявність офіційної сторінки 

ради в Facebook; 

- Авторитет та достатньо активні 

комунікації керівництва громади; 

- Наявність спеціаліста, який на 

постійній основі висвітлює роботу 

ради через офіційний сайт та 

сторінку ради в Facebook; 

- В громаді є друковане видання. 

 - Низька охопленість населення 

доступом до інтернету в сільській 

місцевості громади; 

- Відсутність професійної освіти в 

спеціаліста, що відповідає за 

ведення сайту та сторінки ради в 

Facebook, в сфері комунікацій, 

маркетингу та пропаганди; 

- Населення не повністю обізнане 

про повноваження органів 

місцевого самоврядування. 

 

Можливості Загрози 

 - Просування електронних каналів 

комунікації Корюківської міської 

ради; 

 - Просування електронних систем 

демократії: громадський бюджет, 

шкільний бюджет та електронні 

петиції. 

- Політична та економічна  

нестабільність в Україні; 

- Низька ефективність реалізації 

Комунікаційної стратегії через 

недостатню мотивацію та 

кваліфікацію кадрів, брак 

системності та послідовності у 

реалізації, завищенні очікування 

«швидких результатів» ; 

- Зниження довіри до влади 

громади через недостатню 

комунікацію; 

- Старіння громади (природне + 

міграція – низький показник 

повернення молоді у громаду після 

навчання); 

- Пасивність та інертність значної 

кількості населення громади; 

- Недосконале законодавство, яке 

постійно змінюється. 
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Стратегічні та оперативні цілі 

 

Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають 

напрямки розвитку комунікації в громаді, які вказані в баченні; в той самий час 

вони дозволяють зберегти чіткий поділ Стратегії, згрупувати операційні цілі. 

Необхідно підкреслити, що реалізація всіх цілей буде вести до задоволення 

потреб всіх мешканців у комунікації з владою з дотриманням принципів 

рівності статей, без дискримінації за віковою, соціальною, професійною, 

політичною приналежністю чи за місцем походження. 

Нижче представлено список запланованих стратегічних та операційних 

цілей: 

 

Стратегічна ціль 1. Сформувати культуру комунікації та взаємодії жителів 

громади з владою. 

Операційна ціль 1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити 

всіх жителів громади  

Операційна ціль 1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність 

влади громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 

Оперативна ціль 1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування 

електронних інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися 

та заохочувати до їх використання 

Оперативна ціль 1.4. Побудувати знання про перелік та порядок 

адміністративних послуг, які надаються міською радою  

 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення привабливості громади для роботи та 

створення робочих місць. 

Операційна ціль 2.1. Залучення бізнесу 

Операційна ціль 2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих 

та залучення нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного 

профілю громади 

 

Стратегічна ціль 3. Забезпечення привабливих умов життя для існуючих і 

нових мешканців громади. 

Операційна ціль 3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 

Операційна ціль 3.2. Охорона навколишнього середовища 
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Канали комунікацій та вимоги до контенту 

 

Канали комунікацій Корюківської міської ради наступні: 

Офлайн канали комунікації Онлайн канали комуніцкації 

1) місцеві друковані видання ЗМІ 

– основний канал комунікації; 

2) приватні друковані видання 

ЗМІ – додатковий канал 

комунікації; 

2) система шкільного 

бюджетування; 

2) рекламні борди – додатковий 

канал комунікації; 

3) дошки оголошень – додатковий 

канал комунікації; 

4) інші канали комунікації – за 

потреби. 

 

1) власний сайт Корюківської міської 

ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/) – 

основний канал комунікації; 

2) власна сторінка Корюківської міської 

ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.

misto/)  – основний канал комунікації;  

3) система громадського  бюджетування 

(https://koryukivka-otg.ci.org.ua/) – 

додатковий канал комунікації. 

 

Головними каналами комунікації є онлайн-канали: власний сайт 

Корюківської міської ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/) та власна сторінка 

Корюківської міської ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.misto/). Використання офіційного сайту 

є вимогою законодавства України. Використання сторінки в Facebook 

пояснюється близькістю до населення нашої громади, адже тут є можливість 

напряму комуні кувати з жителями, вести діалог та надавати відповіді на 

питання. 

Місцеві ЗМІ є головний каналом комунікації серед офлайн-каналів 

комунікації. Цільової аудиторією цього каналу є місцеві жителі. Цим каналом 

можна поширювати об’ємні статті про плани на майбутнє міста та громади, 

історії молоді, працівників, про зміни в умовах надання послуг комунальними 

підприємствами. Використання місцевих ЗМІ дозволить охопити аудиторію, 

яка не може бути охоплена онлайн каналами комунікації. 

Контент кожного каналу комунікації має відповідати наступним 

критеріям: 

1) відповідати принципам і цінностям Корюківської міської ради; 

2) формувати образи Корюківської міської ради та громади відповідно до 

детермінованих рис; 

3) відповідати інтересам і потребам цільової аудиторії; 

4) відповідати принципам комунікації Корюківської міської ради. 

Цільові групи  

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/
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1. Жителі громади 

Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та 

міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди 

похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій: 

Місцевість Населення, осіб Чоловіки, осіб Жінки, осіб 

м. Корюківка  12813 5777 7036 

Сільська місцевість 8431 4094 4337 

Всього 21244 9871 11373 

 

Структура населення по віковим категоріям та типам територій 

представлена на наступному графіку: 

 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та 

місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та 

обов’язки. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні 

послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, 

інформацію про графіки робіт комунальних закладів, інформацію про справи в 

громаді та зміни в інфраструктурі громади. 

 

2. Молодь громади та працездатне населення громади 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати альтернативу виїзду на 

роботи в країни Європейського союзу, дати стимул поверненню до громади 

після навчання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

 

3. Молодь громади та працездатне населення які є потенційними жителями 

громади  

19.5%

14.9%

58.2%

55.8%

22.3%

29.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

м. Корюківка

Сільська місцевість

Неповнолітнє населення (до 17 років) Працездатне населення (18-59 років)

Населення пенсійного віку (60 років та старше)
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Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати стимул до переїзду до 

громади на постійне місце проживання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

4. Інвестори, підприємці, представники бізнесу 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників 

цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, 

диверсифікація економічного профілю громади. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі 

комунікації, наявна робоча сила). 
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Образ громади 

В рамках реалізації Стратегії має бути сформувати наступний образ 

громади: 

 

Корюківська 

міська 

територіальна 

громада  

Добровільне об’єднання жителів 66-ти населених 

пунктів  Корюківського району з адміністративним 

центром в м. Корюківка з метою реалізації свого 

конституційного права на самостійне вирішення питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

 

 

 

 
Напрямки 

позиціонування 
Тези 

Позиціонування 

громади 

 

Привабливість для 

життя 

Громада розташована на 

мальовничій та екологічно 

чистій території північної 

України, в північній частині 

Чернігівської області.  

 

Широка пропозиція суспільних 

послуг: школи,  дитсадки, 

заклади позашкільної освіти, 

медичні заклади, правоохоронні 

заклади, заклади соціального 

захисту. 

Привабливість для 

роботи 

Багато місць роботи з високим 

рівнем винагороди в сферах 

сучасного сільського 

господарства та переробної 

промисловості. 

Привабливість для 

інвестицій 

В громаді є вільні земельні 

ділянки для промисловості та 

сільського господарства, 

присутня в достатній кількості 

робоча сила. 

 

Необхідно сформувати наступні образи громади: як привабливого місця 

для проживання, як привабливого місця для роботи, як місця для здійснення 

інвестицій. Формування перших двох образів необхідно для приваблення в 

громаду молоді та працездатного населення. Формування третього образу 

необхідно для залучення в громаду капіталу, який створить робочі місця для 

населення громади.  



Сторінка 12 із 18 
 

Образ Корюківської міської ради  

В рамках реалізації Стратегії має бути сформований наступний образ 

Корюківської міської ради: 

 

Головне завдання 

Корюківської міської ради 

Представляти та відстоювати інтереси кожного 

мешканця та мешканки громади. 

 

Риси Корюківської міської 

ради 

 

- законність  

- відкритість 

- чесність  

- ефективність 

- прогресивність 

- лідерство 

- командність 

- етичність 

Повноваження 

Корюківської міської ради 

Вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України 

Основні принципи 

діяльності Корюківської 

міської ради 

- народовладдя; 

- законності; 

- гласності; 

- колегіальності; 

- поєднання місцевих і державних інтересів; 

- виборності; 

- правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, 

визначених законам; 

- підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб; 

- державної підтримки та гарантії місцевого 

самоврядування; 

- судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

 

Цінності Корюківської 

міської ради: 

 

Патріотизм: представлення та відстоювання 

інтересів кожного мешканця та мешканки 

громади – прямий обов’язок Корюківської 

міської ради, і кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів з 

гордістю виконують цей обов’язок. 

Професіоналізм: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів якісно та 

професійно виконує свій прямий обов’язок, 
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дбає про вдосконалення своїх професійних 

якостей та компетенцій, стандартів 

спілкування та поведінки, роботу в команді та 

налагодження співпраці. 

Порядність: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів при 

виконанні своїх обов’язків дотримується 

етичних норм, є чесним та неупередженим, 

дотримується свого слова, уникає образ та 

умисної шкоди оточуючим. 

 

Необхідно роз’яснювати населенню громади, що таке орган місцевого 

самоврядування та які його завдання, що таке громада та реформа 

децентралізації, потрібно роз’яснити, які у міської ради є повноваження. 
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Заплановані заходи та процеси, спрямовані на реалізацію тактичних цілей 

 

 Досягнення кожної тактичної цілі здійснюється через реалізацію 

комунікаційних заходів та налагодження процесів у громаді. Даний план може 

коригуватися рішенням у залежності від зміни ситуації в громаді. 

1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити всіх жителів 

громади 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Перетворити сайт громади 

на головне джерело новин 

про події в громаді 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Передбачити ресурси для 

рекламного просування 

сторінок, який би довів 

кількість підписників на 

Facebook-сторінку до 7000 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Перейти на планування 

дописів у соціальних 

мережах за допомогою 

контент плану, який би 

містив окрім поточних 

новин цікавий та корисний 

контент 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність влади 

громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати проморолики 

про досягнення та 

майбутню розбудову 

громади 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Продовжити практику 

оперативного інформування 

населення про ситуацію в 

громаді керівництвом 

міської ради 

Керівництво 

міської ради 

2022-2024 Не потребує 

1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування електронних 

інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися та 

заохочувати до їх використання 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 
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Запланувати регулярні 

публікації на власних 

каналах комунікації, які б 

просували існуючі 

електронні сервіси та 

заохочували користуватися 

ними замість офлайнової 

взаємодії. Публікації мають 

містити пояснення щодо 

використання та ілюстрацію 

результату використання. 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

 

Розвивати рубрику 

«Бюджет участі» на власних 

каналах. У публікаціях 

розповідати про історію 

кожного проекту, хід його 

реалізації з акцентом на 

автора проекту. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – подавати на конкурс 

власний проект 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Запланувати щорічну 

велику стартову подію 

конкурсу за участі міського 

голови та переможців 

попередніх років з 

презентаціями реалізованих 

проектів 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Організувати зустрічі 

авторів реалізованих 

проектів з молоддю. В 

рамках зустрічі передбачити 

спільні брейншторми на 

тему «Який проект хотів би 

реалізувати ти?» 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

2022-2024 Не потребує 

1.4. Побудувати знання про перелік та порядок адміністративних послуг, 

які надаються міською радою 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Зняти серію коротких 

роликів про послуги, які 

надає ЦНАП для 

розміщення на власних 

каналах комунікацій 

Відділ надання 

адміністративн

их послуг 

 

Загальний 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 
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відділ 

 

2.1. Залучення бізнесу 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити публікацію 

статей на сайті та в  ЗМІ, в 

яких розповідати про успіхи 

громади 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Започаткувати рубрику 

«Бізнес-хаб» на власних 

каналах. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – створювати власний 

бізнес 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Державний та 

місцевий 

бюджет 

Залучити представників 

бізнесу, що діють на 

території громади для 

виготовлення контенту, 

який розкриває потенціал 

Корюківської громади  

(цитати, коментарі, 

синхрони для відеоролика 

тощо) 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих та залучення 

нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного профілю 

громади 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати презентацію 

про особливості ведення 

бізнесу на території 

громади для розсилки 

потенційним інвесторам 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Підготувати ролик «Бізнес в 

Корюківській громаді» , в 

якому розповісти про 

Загальний 

відділ 

 

2022-2024 Не потребує 
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сприятливі умови ведення 

бізнесу 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Поширювати історії 

молодих людей, які 

будують своє життя в 

громаді, про їх роботу, 

отримане службове житло, 

розвинену інфраструктуру 

суспільних послуг 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Поширювати інформацію 

про програми сприяння 

будівництву, програми 

отримання коштів для 

будівництва на пільгових 

умовах 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

3.2. Охорона навколишнього середовища 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити інформаційний 

супровід щорічних 

екологічних акцій по 

прибиранню території 

громади (зелені зони, парки) 

з роз’ясненням переваги 

роздільного збору сміття 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

 

  

Секретар міської ради                                                              Анастасія ПЛЮЩ 

 



 



Комунікаційний план на 2022 рік Додаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання комунікації №1. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади
1 1 1 1

Кількість публікацій

Написання статтей в регіональні змі, 
офіційні сторінки університетів

Молодь та прцездатне 
населення поза 
громадою 1 1 1 1

Кількість публікацій

Формування презентаційного буку громади 
для потенційних жителів

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №2. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для роботи

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою

1 1
Кількість публікацій

Написання статтей в регіональні змі, 
офіційні сторінки університетів

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №3. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для інвестицій
Участь у спеціалізованих виставках, 
заходах, хакатонах

Інвестори, підприємці, 
бізнесмени 1 1 1 1 1 1

Кількість заходів

Формування презентаційного буку громади 
для інвесторів

Інвестори, підприємці, 
бізнесмени

1 1

Кількість 
відеороликів, 
публікацій, 
інформаційних 
листівок

Завдання комунікації №4.Сформувати 
образ міської ради як ОМС, який має 
свої повноваження відповідно до 
законодавства України

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №5. 
Удосконалення комунікації зворотного 
зв’язку та його спрощення
Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Рекламна кампанія бюжету участі Жителі громади 1 1 Кількість публікацій
Рекламна кампанія шкільного бюджету 
участі

Молодь громади
1 1

Кількість публікацій

Рекламна кампанія подачі пропозицій до 
бюджету громади

Жителі громади 
1 1

Кількість публікацій

Опитування населення Жителі громади 1 Кількість опитувань

Завдання комунікації 1. Підвищити 
обізнаність та мотивацію жителів 
громади щодо заключення декларацій з 
сімейними лікарями.

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківський 
ЦПМСД”

Забезпечити наявність інформаційних 
буклетів та/або статтей в місцевих ЗМІ з 
інформацією про необхідність заключення 
декларацій з сімейними лікарями

Громадяни, що ще не 
мають договору з 
сімейним лікарем

1 1 1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №2. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківський 
ЦПМСД”

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про лікарів, що переїхали 
проживати з інших територій в 
м.Корюківка, в якості історій успіху.

Молодь громади, 
майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №1. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківська 
ЦРЛ”

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про можливості 
працевлаштування в медичних закладах 
громади, про можливості отримання житла, 
фінансової допомоги, компенсації витрат 
на освіту, висвітлення вигідних умов такого 
працевлаштування, тощо

Молодь, майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі, 
населення громади

1 1

Кількість публікацій

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про лікарів, що переїхали 
проживати з інших територій в 
м.Корюківка, в якості історій успіху.

Молодь, майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі, 
населення громади

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №1. Забезпечити 
100% охопленість населення послугою 
вивезення твердих побутових відходів

Начальник КП 
«КОРЮКІВСЬКА 
ЖЕК»

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, про законодавчий 
обов'язок на укладання договорів про 
вивезення побутових відходів та 
адміністративну відповідальність 

Жителі м.Корюківка, що 
не підписали договір на 
вивезення побутових 
відходів

1

Кількість підписаних 
договорів на 
вивезення побутових 
відходів

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, про порядок оформлення 
договору на вивезення побутового сміття

Жителі м.Корюківка, що 
не підписали договір на 
вивезення побутових 
відходів 1

Кількість підписаних 
договорів на 
вивезення побутових 
відходів

Індикатори 
виконання

Загальний відідл міської ради

Завдання, задачі Відповідальний Цільова аудиторія Терміни виконання

КНП "Корюківський ЦПМСД"

КНП "Корюківська ЦРЛ" 

КП «КОРЮКІВСЬКА ЖЕК»

КП "Корюківкаводоканал"



Завдання комунікації №1. Забезпечити 
роз'яснення населення з приводу вузла 
комерційного обліку води в 
багатоквартирних будинках

Начальник КП 
"Корюківкаводокан
ал"

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, з приводу вузла 
комерційного обліку води в 
багатоквартирних будинках

Жителі багатоквартирних 
будинків, в яких не 
встановлено вузли 
уомерційного обліку 
води 1

Кількість 
багатоквартирних 
будинків, в яких 
встановлено вузли 
обліку

Завдання комунікації №1. Інформування 
населення умовах отримання послуг, 
про зміни таких умов та нові послуги

Начальник відділу 
надання 
адміністративних 
послуг

Інформувати населення про зміни в умовах 
надання адміністративних послуг 

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Інформувати населення про нові послуги, 
що можна отримати в ЦНАПі

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Інформувати населення про модливості 
оторимання адміністративних послуг 
онлайн

Жителі громади 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Центр надання адміністративних послуг 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 29-13/VIII 

 

Про внесення змін до рішень Корюківської 

міської ради  щодо умов оплати праці працівників 

 

 

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), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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: 

1.1. 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». 

1.2. Виключити пункти 3.8. - 3.8.3. 

1.3. В пункті 3.5. виключити слова «крім посадових осіб зазначених в 

пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3». 

1.4. В пункті 3.14. виключити слова «посадових осіб зазначених в пунктах 

3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3». 

1.5. 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).». 

 

2. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 02.12.2020 року № 7-1/VIІІ «Про умови оплати праці 

Корюківського міського голови та секретаря міської ради», а саме скасувати 

пункти 1.4. – 1.5. та 2.4. – 2.5. даного рішення.  

 

3. Вважати таким, що втратили чинність, пункт 1, абзац 3 та 5 пункту 2 

рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30.08.2021 року № 39-8/VІІІ «Про внесення змін до рішень Корюківської 

міської ради».  

 

4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.04.2022 року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку, та 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 30-13/VIII 

 

Про затвердження на посаду  

 
 

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», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ЛОГВИНЕНКА Дмитра Михайловича на посаду начальника 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори з 01 липня 2022 року по                      

30 червня 2025 року. 

 

2. Затвердити БАБИЧА Сергія Володимировича на посаду начальника 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

з 02 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року. 

 

3. Контроль за виконанням цього 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 31-13/VIII 

 

Про затвердження структури та  

штатної чисельності  

 

 

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), п. 5 ст. 26, ст. 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, що додається.  

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року                              

№ 45-12/VІІІ року «Про затвердження структури та штатної чисельності».  

 

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.07.2022 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста та постійну комісію міської ради з гуманітарних 



питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської   

ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 31-13/VІІІ 

 

Структура та штатна чисельність виконавчого апарату  

Корюківської міської ради 

 

Назва структурного  підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

Керівництво  

Міський голова 1 

Перший заступник міського голови  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 2 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

Старости   15 

Разом 21 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності    

Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний  спеціаліст 3 

Разом 5 

Загальний відділ   

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Провідний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 категорії 1 

Спеціаліст 1 

Оператор комп'ютерного набору 0,5 

Разом 6,5 

Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму   

Начальник відділу  1 

Провідний спеціаліст 2 

Разом 3 

Відділ земельних ресурсів та комунального майна   

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 2 

Разом 3 

Юридичний відділ  



Начальник відділу - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст 1 

Разом 3 

Відділ надання адміністративних послуг  

Начальник відділу   1 

Сектор державної реєстрації  

Завідувач сектору – державний реєстратор 1 

Державний реєстратор 5 

Сектор адміністративних послуг  

Завідувач сектору - адміністратор 1 

Адміністратор 5 

Діловод 18,5 

Сектор реєстрації місця проживання  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

Спеціаліст І категорії 1 

Разом 34,5 

Технічні службовці  

Водій автотранспортних засобів 1 

Прибиральник службових приміщень  2 

Опалювач  15 

Всього: 94 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 32-13/VIII  

 

Про затвердження Переліків майна 

комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

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,  

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік нерухомого майна комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Затвердити Перелік транспортних засобів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

3. Затвердити Перелік об’єктів житлового фонду комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 лютого 2021 року                  

№ 15-4/VIІІ «Про затвердження Переліків міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади».  

 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



№ 
п/п

Назва установи, підприємства, організації 
користувача майна.           

Перелік інвентарних об’єктів нерухомого майна Місцезнаходження майна Балансова 
вартість (грн)

Рік введення в 
експлуатацію

Примітка          
  (площа 

1 2 3 4 5 6 7

1 ДНЗ № 1 "Дельфін" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, вул. Шевченка, 98а 3839790 1288
2 ДНЗ № 4 "Веселка" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, пров. Вокзальний, 8а 4386133 1979 1946.8

м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 395.9
м.Корюківка, вул. Шевченка, 80 223.4
м.Корюківка, вул. Шевченка, 99 398.8

ВСЬОГО: 11485591.33

1 Земельна ділянка            0,4148 га 229673 2008
2 Адмінприміщення 2317240.73 2010 502.1
3 Огорожа металева 831 2006 24
4 Гараж 189652 2012 100.5
5 АТ "Слов’янскі шпалери-КФТП" (оренда) Котельня м.Корюківка, вул.Бульварна, 6б 409745.6 2006 68
6 ТОВ "Маяк-Медіа" (оренда) Приміщення в нежитловій будівлі м.Корюківка, вул.Бульварна, 13 71740 146.7
7 Корюківська міська рада Нежитлова будівля м.Корюківка, вул.Бульварна, 25Б 54509 1997 186.5
8 ГО УПЦ КП СВП (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Шевченка, 116 243750 1950 175.9
9 ФОП Прядко О.В., ФОП Загалець О. (оренда) Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Шевченка, 83 а 121764 1999 83.7

10 РДА, Управління юстиції (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Шевченка, 85 а 156014 1990 102.3
11 Корюківська міська рада Туалет м.Корюківка, вул. Шевченка, 64 40802 2017 642.5
12 ПАТ Приватбанк, ПП "Десна-Експерт-М", УПФ Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а 1493689.09 1995 1234.25
13 Корюківська міська рада Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Вокзальна, 9 1997503.6 1905 704.9
14 Корюківська міська рада Нежитлове приміщення, гараж м.Корюківка, вул. Вокзальна, 9А 1615628.35 1954 293.7
15 Нац.поліція (оренда) Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 1119650 1975 608.9
16 Нац.поліція (оренда) Частини будівлі гаражів м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 107427 1975 301.9
17 Нежитлова будівля 236353.7 1938 825.1
18 Добудова 613.8 1960 3.7
19 Нежитлова будівля- сарай 8574.5 1970 67.6
20 Нежитлова будівля 53709 1973 406
21 Сарай 700 2000 52.4
22 Військомат (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Костюк Г., 20А 719611 642.5

23 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Лубенець, вул.Шевченка, 42 20022 1983

24 Будівля нежитлова 56960 1974 173.3
25 Хлів господарський 8287 1975
26 Туалет 365 1972
27 Будівля школи №1 417109 1969
28 Будівля школи №2 20292 1928
29 Туалет вчительський 317 1924
30 Туалет шкільний 1797 1986
31 Приміщення для зберігання палива 1845 2009 55
32 Котельня школи 1939 1994 21
33 Огорожа (школа) 2244 1989 115м.п.
34 Корюківська міська рада Приміщення ФП с.Петрова Слобода, вул.Незалежності,26 11378 33.45
35 Будівля школи 136443 1910
36 Майстерня 10622 1976
37 Туалет 426 1971
38 Погріб 12729 1982
39 Приміщення ФП 15881 35.24
40 Будівля клубу 150451 1992
41 Хлів господарський 3215 1989
42 Хлів господарський 5434 1989
43 Хлів господарський 11316 1989
44 Павільон автобусної зупинки с.Соснівка 12400 2018

45 Корюківська міська рада Приміщення колишньої аптеки с.Домашлин, вул.Молодіжна, 20 1244 1964 81.8
46 Будинок сільської ради 159175 1988 179
47 Будівля для господарських потреб 742 2006 25
48 Приміщення пожежної охорони с.Домашлин, вул.Молодіжна, 35 2896 1985
49 Будівля школи 1475579 1988 1709.1
50 Котельня 3333 1988
51 Погріб 555 1988
52 Навіс для дров 641 2005
53 Туалет 2329 1991
54 Будинок с.Бешківка, вул.Жовтнева, 6 78900 1875 400кв.м.

55 Будівля нежитлова 58499 1976 149.8
56 Господарська будівля 727 2000
57 ТОВ "Забарівське" (оренда) Нежитлові будівлі (4 шт) с.Забарівка,   вул.Гагаріна, 13 37245 1944
58 Корюківська міська рада Приміщення ФП с.Забарівка,  вул.Гагаріна, 30 13105 1990 79

59 ПАТ "Укртелеком" (оренда) Приміщення колишнього ФАПу с.Наумівка, вул.Шевченка, 89а 56462 1990 90.5
60 Оренда Нежитлова будівля с.Наумівка, вул.Шевченка, 66 Г 289088.26 2002 396.4
61 Оренда ФОП Кирик Нежитлова будівля с.Наумівка, вул.Лучка, 1а 277176 1969 383.2
62 Приміщення Наумівської СЛА ЗПСМ 240555 1970 291.2
63 Сарай Наумівської СЛА ЗПСМ 4680 1970 35
64 Туалет Намівської СЛА ЗПСМ 1149 1970 15
65 Асфальтована площадка 4136 2008
66 Приміщення клубу с.Турівка, вул.Шевченка 105229 1931
67 Приміщення ФП 6438 1956
68 Сарай ФП 2567 1956
69 Корюківська міська рада Будівля с.Турівка, вул.Лісова, 21 21867 1971 48

КЕВ (оренда)

Корюківська міська рада

с.Турівка, вул.Шевченка, 28

Будянський старостинський округ
с.Буда, вул.Центральна, 7

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Домашлинського старостинського округу)
Корюківська міська рада

Цілісний майновий комплекс, приміщення та 
обладнання котелень, теплопункти та 
обладнання, теплові мережі

3259668.33

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення   
Забарівського старост.округу)

с.Буда, вул.Центральна, 6

с.Соснівка, вул.Поштова

с.Соснівка, вул.Шкільна, 20

м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького, 4

Корюківська міська рада

с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22

с.Домашлин, вул.Центральна, 6

Забарівський старостинський округ

Домашлинський старостинський округ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 
ради восьмого скликання 
від  30 червня 2022 року  № 32-13/VIІI

Корюківська міська рада м.Корюківка, вул. Вознесенська, 24

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

Цілісні майнові комплекси

3 АТ "Облтеплокомуненерго" (оренда)

Брецький старостинський округ

Балансоутримувач Корюківська міська рада
Нежитлові будівлі, споруди

м.Корюківка, вул. Бульварна, 6Корюківська міська рада

Наумівський старостинський округ

с.Наумівка, вул.Шевченка, 105

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Будянського старостинського округу), ПАТ 
"Укртелеком" (оренда)

с.Забарівка, вул.Гагаріна, 29А

Корюківська міська рада



70 Молокоприймальний пункт с.Олександрівка, вул.Центральна, 87 3000 2016 26.1
71 Сарай біля адмінприміщення с.Олександрівка, вул.Центральна, 111 2475 1960
72 Адмінприміщення с.Олександрівка, вул.Зарічна, 31 233754.98 1990 186.75
73 Точок склату №1 32542.14 1985
74 Зерносклад №1 43430.33 1985
75 Млин 3259.35 1989
76 Навіс для с/г техніки с.Олександрівка, вул.Центральна, 132/5 4020 2005

Олександрівський старостинський округ

с.Олександрівка, вул.Центральна

Корюківкаська міська рада



77 Токарка-майстерня с.Олександрівка, вул.Центральна, 132/4 1000 1989

78 Будівля сільської ради 52529 1967 136
79 Хлів сільської ради 9880 1967
80 Будівля дит.садка с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 24А 356477 1981 500
81 Будівля стаціонарного відділення 8755 1882
82 Будівля кухні стаціонарного відділення 1083 1970
83 Будівля для зберігання палива 1596 1954
84 Погріб 776 2003
85 Приміщення ФП с.Лупосове, вул.Травня, 15 10589 1949 33
86 Приміщення бібліотеки с.Лупосове, вул.Травня, 18 36837 1968 60
87 Приміщення сільського клубу с.Лупосове, вул.Травня, 20 136142 1968 245
88 Приміщення сільського клубу с.Романівська Буда, вул. 1 Травня, 1А 53076 1977 171

89 Будівля сільської ради 1694 1971
90 Сарай 699 1971
91 Будівля сільської ради  нова 79090 1984
92 Туалет с/ради 49 1984
93 Підсобне приміщення с/ради 508 1984
94 Будівля бібліотеки с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 37-

1
3193 1984

95 Будинок дитячого садка с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка,45, 18307 1982
96 Будівля лазні с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 45 102059 1988 108
97 Будинок у минулому інтернат 35383 1958 68
98 Хлів 7661 1970 25
99 Будинок сільської ради старий с.Перелюб, вул.Центральна, 15 381111 1870 135
100 Хлів с.Перелюб, вул.Центральна, 17 2522 1972 36кв.м.
101 Будинок сільської ради новий с.Перелюб, вул.Центральна, 19 98450 1982 163.65
102 Корюківська міська рада (адмінприміщення 

Перелюбського старостинського округу)
Будівля диссадка на 95 місць с.Перелюб, вул. Центральна, 21 14092 1976 260

103 Приміщення амбулаторії с.Перелюб, вул. Центральна, 26 34219 1910 74.6
104 Приміщення амбулаторії 83995 1910 331.4
105 Приміщення харчоблоку 14272 1968 119.2
106 Приміщення сільської біліотеки с.Перелюб, вул. Шевченка, 7 43078 1958 130

107 Будівля сільської ради 15815 1947 52
108 Сарай 1891 1971 18
109 Туалет с.Прибинь 206
110 Сарай з туалетом с.Прибинь, вул.Центральна 33562 1979 38
111 Приміщення сільської біліотеки 27199 1954 66
112 Дров’яний склад 1156 1957 13
113 Корюківська міська рада Погріб с.Прибинь, вул.Слави, 3 1753.92
114 Будівля сільської ради 14499 1968
115 Сарай 1801 1978
116 Будівля школи 600702 1912
117 Майстерня 20724 1954
118 Буфет 16109 1953
119 Будівля-кабінет хімії 18371 1939
120 Погріб 1191 1971
121 Погріб 1190 1971
122 Будівля ФП 5937 1975
123 Сарай ФП 1075 1975
124 Корюківська міська рада Будівля дитячого садка с.Шишківка, вул.Зелена 202549 1991

125 Будівля нежитлова 54990 1991
126 Господарське приміщення - сарай 706 1991
127 Будівля ФП 8715 1968 96
128 Сарай 1061 1974

129 Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Рибинського старостинського округу)

Приміщення сільської ради с.Рибинськ, вул.Зелена, 37 36971 1960 160

130 Нежитлова будівля громадського призначення с.Рибинськ, вул.Зелена, 54 34086 1980
131 Баня с.Рибинськ, вул.Садова 312862 1980
132 Сарай с.Рибинськ, вул.Зелена, 1264 2019
133 Приміщення школи с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 499885 2019
134 Їдальня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 21874 2019
135 Майстерня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 31241 2019
136 Котяльня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 23188 2019
137 Погріб с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 721 2019
138 Котельня газова с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 42078 2019
139 Туалет дитячий с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 102 2019
140 Туалет дитячий с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 51 2019
141 Приміщення бібліотеки 48675 1990
142 Хлів бібліотеки 1155 1990

142 Будинок дитячого садка с.Савинки, вул.Л.Українки 39386 1975
144 Туалет громадського призначення с.Савинки, вул.Л.Українки 1500 2019
145 Будинок побутових послуг с.Савинки, вул.Шкільна, 1 16141 1981
146 Будинок клубу с.Бурківка 25628 1962

147 Будівля нежитлова 48644.04 1991 124
148 Сарай 2841 1967 36
149 Гараж 8072 1979 36
150 Релігійна громада УПЦ Свято-Іоанно  - 

Богословської парафії (оренда)
Приміщення школи №1 с.Сядрине, вул. Г.Білого, 76 37900 1901

151 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 35583 1965
152 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 29869 1965

153  ПАТ "Урктелеком" (оренда) Будівля нежитлова с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56а 3648 1962 64.5
154 Будівля нежитлова 246340 1970 144
155 Господарська будівля 1685 2009 20
156 Сарай-гараж 2737 1989 48
157 Будівля школи №1 269119 1979 172.2

Корюківська міська рада 
(адмінприміщенняТютюнницького 
старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Лісова, 5Корюківкаська міська рада

с.Шишківка, вул.Центральна

с.Перелюб, вул. Центральна, 28

Перелюбський старостинський округ

с.Шишківка, вул.Центральна

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Прибинського старостинського округу)

с.Перелюб,  вулМолодіжна, 1

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Охрамієвицького старостинського округу)

Охрамієвицький старостинський округ

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Перелюбського старостинського округу)

с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 33-
1

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Прибинського старостинського округу)

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 25А

с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 47 

с.Шишківка, вул.Центральна, 22

с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56б

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Рейментарівський старостинський округ

Корюківська міська рада

Савинківський старостинський округ

с.Сядрине, вул.Г.Білого, 54

с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка 21

Корюківська міська рада

Сядринський старостинський округ

Тютюнницький старостинський округ

Рибинський старостинський округ

с.Рибинськ, вул.Зелена, 39

Прибинський старостинський округ
с.Прибинь, вул.Гагаріна, 2

с.Прибинь, вул.Гагаріна

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Сядринського старостинського округу)

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Рейментарівського старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6

Корюківська міська рада с.Сахутівка, вул.Десняка, 51



158 Шкільна їдальня 3570 1977 94.31
159 Підсобне приміщення 1251 1972
160 Цегляний туалет 217 2003 6

161 Будівля школи №1 678773.65 1911
162 Господарський сарай 5136.56 1992 32
163 Корюківська міська рада (адмінприміщення 

Хотіївського старост. округ)
Нежитлова будівля с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а 59888.51 1991 155

Корюківська міська рада с.Хотіївка, вул.Довженка, 7
Хотіївський старостинський округ



164 Оренда (Церква) Будівля магазину "Примислові товари" с.Хотіївка, вул. Довженка, 9а 30480 1975 131.3
ВСЬОГО: 20480340.11

1 Частина нежитлової будівлі м. Корюківка , вул. Шевченка, 73 27723 1975 336.37
2 Гараж м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а 12435 1977 87
3 Гараж м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького, 4а 44541 1980 570.9
4 Господарський будинок 2749329.00 1998 1254.0
5 Котельня 27782.00 2002 101.5
6 Сарай 2788.00 1976 30.0
7 Туалет 636.00 1973 14.4
8 Будівля №2 1421.00 1955 252.0
9 Погріб 309.00 1973 20.2

10 Будівля школи 81782492.08 1977 5672.57
11 Сарай 6861 1988 59.4
12 Теплиця 1484 1977 240.44
13 Гараж 902 2000 55.86
14 Міні-футбольне поле з огорожею 1038883.22 2016 924
15 Майданчик дя міні-футболу зі штучничним 

покриттям 1444818.39 2019 924
16 Мультифункціональний майданчикдля занять  

ігровими видами спорту 1532513.95 2019 934
17 Будівля школи (ст.) 1152348 1954 1062
18 Будівля школи (нова) 456653 1998 1036
19 Майстерня 29412 1976 208
20 Погріб господарський 1439 1912 17.5
21 Сарай дерев‘яний 616 1994
22 Асфальтобетонне покриття баскетбольного 

майданчика
29135.02 2017 100

23 Майданчик для міні-футболу зі штучним 
поктиттям 1455044.31 2019 924

24 Будівля школи 7971888 2004 3953.11
25 Спортивний майданчик з поліурітановим 

покриттям 1398768.41 2018 648
26 Спортивний майданчик дя міні-футболу зі 

штучним поктиттям 1502615.00 2019 924
27 Трансформаторна підстанція м. Корюківка, вул.Шевченка, 116б 227465 2004 55.94
28 Будівля № 1 (б) 158246 1912 438.6
29 Туалет 261 2003 12
30 Будівля № 2 (а) 138433 1979 398
31 Сарай 1568 47
32 Огорожа 255,9 м. 5217 2008 255.9
33 Скейт-майданчик 461148.69 2016 450
34 Школа 959702 1986 690
35 Льох 2811 1985 12
36 Сарай дерев‘яний 4768 1985 18
37 Туалет 855 1986 10
38 Газова котельня 974435.52 2007 8.5
39 Гараж с.Забарівка,  вул.Гагаріна, 29Б 2425 1977
40 Школа 2182566 1967 2884
41 Погріб 3513 1967 13.2
42 Погріб 3513 1967 13.2
43 Сарай 13208 1967 61.56
44 Гараж 47779 1981 180.1
45 Сарай 5620 1987 82.36
46 Індивідуальна котельня 1291702 2012 190.8
47 Туалет 7026 1967 34.7
48 Будівля 241610 1902 409.2
49 Сарай 5285 1980 40
50 Сарай 3214 1930 70
51 Майстерня 10419 1948 50
52 Підвал 1191 1906 33
53 Будівля школи 101655.5 1902 118.5
54 Майстерня 109576 1964 52.7
55 Котельня 2779 2003 96
56 Туалет 260 2005 6
57 Туалет 521 2005 6
58 Школа №2 91143.00 1950 429.8
59 Школа №3 29261.00 1950 207.0
60 Піонерська 73509.00 1950 231.0
61 Корпус №2 7905.00 1950 57.5
62 Корпус №5 11067.00 1950 109.0
63 Корпус№6 26491.00 1950 77.0
64 Корпус №8 54642.00 1950 30.0
65 Пральня 15919.00 1950 66.34
66 Гараж 5601.00 1950 38.88
67 Кладова 4730.00 1950 29.7
68 Кладова 2909.00 1950 73.53
69 Хлів для дров 3603.00 1950 102.0
70 Свинокухня 3866.00 1950 23.5
71 Хлів 4361.00 1950 27.0
72 Школа 43546.00 1950 93.0
73 Свинарник 1015.00 1950 27.75
74 Хлів 7830.00 1950 22.5
75 Корпус№9 1072.00 1950 160.7
76 Пристройка до корпус.№2 1361.00 1950 54.6
77 Спортзал 22724.00 1950 140.0
78 Добудова до корпусу №6 1450.00 1950 48.0
79 Будівля школи 2150.00 1950 42.9
80 Добудова до корпусу №3 1194.00 1950 33.0
81 Тамбур до корпус.№3 2254.00 1950 28.0
82 Тамбур до корпус.№8 4261.00 1950 48.0
83 Добудова до корп..№8 668.00 1950 56.0
84 Добудова до корпусу №9 2793.00 1950 59.0
85 Підвал 855.00 1950 19.0

с. Наумівка, вул. Стрільця, 1

Корюківська гімназія  Корюківської міської ради 
Чернігівської області

Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. Корюківської міської ради 
Чернігівської області

м. Корюківка,вул. Бульварна, 5

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

м. Корюківка, вул.Шевченка, 116а 

Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с. Забарівка, вул. Гагаріна, 35

с. Білошицька- Слобода,                           
вул. Шевченка,21-Б

с. Білошицька- Слобода,                           
вул. Шевченка,30

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

с. Охрамієвичі,  вул. Шевченка,75Охрамієвицька ЗОШ I-II ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області                    

м. Корюківка,     
вул. Шевченка, 83б

Корюківський міський центр дитячої і юнацької 
творчості Корюківської міської ради Чернігівської 
області

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст №1 Корюківської міської 
ради Чернігівської області

м. Корюківка , вул. Шевченка, 54      

Відділ освіти, культури, молода та спорту Корюківської міської ради

Корюківська ЗОШ І-ІІІст. №4 Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с.Олександрівка, вул.Центральна, 116Олександрівська ЗО І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області



86 Підвал 643.00 1950 23.0
87 Погріб 2790.00 1950 21.0
88 Колодязь 1209.00 1968
89 Колодязь 964.00 1970
90 Колодязь 1088.00 1975
91 Школа №3 135322.00 1943 93.5
92 Туалет 637.00 15.12
93 Туалет цегляний 1125.00 1961 41.0с. Перелюб, вул. Шевченка,6Перелюбська ЗОШ I-III ст. Корюківської міської 



94 Погріб 1761.00 1981 17.0
95 Школа 509361.00 1975 2653.0
96 Котельня з гаражем 1421014.24 1996 161.0
97 Будинок вчителя 7906.00 2006 27.4
98 Спотрзал 30562.00 1976 175.75
99 Майстерня 13336.00 1958 226.86
100 Школа 981359.00 1957 856.89
101 Погріб 709.00 1968 4.37
102 Сарай 1668.00 1988 32.0
103 Туалет 1111.00 1992 11.6
104 Дитячий майданчик 66660 2017
105 Дитяча карусель-гойдалка 2100 5шт
106 Огороджа дитячого майданчика 954.4 2017 72м.п.
107 Газова котельня 722452 1996 12.25
108 Сарай 6830 1989 62.35
109 Туалет дит. 511 1986 3.96
110 Колодязь 727 1978
111 Туалет цегляний 4967 1964 1.71
112 Погріб 2323 1979 18
113 Майстерня 15111 1976 87.43
114 Будівля школи 26737 1964 569.83
115 Їдальня 78984.68 1965 94.85
116 Школа 420147 1964 558.2
117 Сарай господарський 2890 2003 42.1
118 туалет 1000 2015
119 Школа 1971360.48 1995 2624.3
120 Котельня 601110 1998 24.7
121 Теплиця 21241 1995 171.3
122 Туалет 1740 1995 7
123 Погріб 1767 1995 42
124 Приміщення ДНЗ «Сонечко» 478713 1970 579.5
125 Котельня 532226 2010 50.63
126 Асфальтована площадка 6893 2008 600
127 Будівля дитячого садка 59148 1958 919
128 Сарай 567 1990
129 Дитячий майданчик 55550 2017
130 Скважина 966 2008
131 Перелюбський дошкільний навчальний заклад 

«Пролісок» Корюківської міської ради
Приміщення с. Перелюб, вулиця Шевченка,  6

132 Сядринський дошкільний навчальний заклад 
"Барвінок" Корюківської міської ради

Приміщення с. Сядрине          
 вул. Генерала Білого, 79

103439.52 1995 137.7

133 Міський будинок культури Корюківської міської 
ради

Будівля МБК м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 794262 1977 1796.72

134 Корюківська школа мистецтв ім.О.С. 
Корнієвського Корюківської міської ради 

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 736063 1975 1067.3

135 Корюківський історичний музей Корюківської 
міської ради

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 172413 1975 250

136 Будівля БК 417103 1973 855
137 Підсобне приміщення БК 1525 2001 24
138 Брецький сільський клуб Корюківської міської 

ради
Будівля сільського клубу с.Бреч,  вул.Шкільна, 7 18591 1954 148

139 Будянський сільський клуб Корюківської міської 
ради

Будівля сільського клубу с.Буда, вул.Центральна, 6 376684 1976 97

140 Будинок сільського клубу 180354 1936
141 Сарай 513 1957
142 Будівля клубу 47127 1932 138.55
143 Хлів господарський клубу 1760 1978 44
144 Туалет Петрово-Слобідського клубу 1173 1960 10
145 Огорожа металева 143 1997 78
146 Приміщення Наумівського будинку народних 

традицій і дозвілля
2132753 1982 2069

147 Асфальтована площадка 22977 2008 2000
148 Будівля БК 57157 1967
149 Туалет надвірний 200 1995
150 Охрамієвицький будинок культури Корюківської 

міської ради
Приміщення БК с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 71 1227298 1987 840.8

151 Будівля 45412 1958 360
152 Хлів 6333 1985 28
153 Будівля БК 323892 1972 473
154 Будівля туалету 1911 1992 16
155 Контора (с.клуб) с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 5 12000 2012
156 Приміщення сільського клубу 99716 1950 225
157 Господарське приміщення - сарай 426 1961 24
158 Котельня сільського клубу 2437 1974
159 Надвірна будівля - туалет 820 1979 7.2
160 Будівля БК 334240 1990 1850
161 Паркан 280 2014 20м.п.
162 Будівля будинку культури (вклюваючи сарай) 390964
163 Огорожа 116 100м.п.
164 Сядринський будинок культури Корюківської 

міської ради
Приміщення Сядринського будинку культури с. Сядрине, вул. Г.Білого, 84 74634 1958 281м2

165 Забарівський будинок культури Корюківської 
міської ради

Приміщення будинку культури с. Забарівка, вул.Гагаріна, 32 247196 1966 225

166 Приміщення сільської бібліотеки 18492 1930 248
167 Приміщення сільського клубу 26377 1924 256
168 Сарай СК 494 1991
169 Приміщення сільського клубу 159147 1965 499
170 Котельня  сільського клубу 4800 1965
171 Асфальтне покриття 52780 1965 406
172 Будівля клубу 701617.81 1973
173 Бетонна огорожа 9044 2012
174 Шишківський сільський клуб Корюківської 

міської ради
Будівля СК с.Шишківка, вул.Центральна, 17 65928 1991 507.5

Олександрівський дошкільний навчальний заклад 
"Малятко" Корюківської міської ради 

Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

Наумівський будинок народних традицій і дозвілля 
Корюківської міської ради

Сахутівський сільський клуб Корюківської міської 
ради

с.Савинки, вул.Шкільна, 4

Тютюнницький сільський клуб Корюківської 
міської ради

Хотіївський сільський клуб Корюківської міської 
ради

с. Хотіївка, вул.Довженка, 9г

Рейментарівський сільський клуб Корюківської 
міської ради с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 3

с.Прибинь, вул.Центральна, 2

с. Наумівка, вул.Шевченка, 105

с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22

с. Прибинь, вул. Лісова,5Прибинська ЗОШ I-II ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с.Домашлин, вул.Центральна, 5 Домашлинський сільський клуб Корюківської 
міської раді

с.Олександрівка, вуд.Центральна, 120

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" 
Корюківської міської ради

с. Сядрине          
 вул. Генерала Білого, 79

Прибинський будинок культури Корюківської 
міської ради

с.Петрова - Слобода, вул.Незалежності, 26

Перелюбський будинок культури Корюківської 
міської ради

с.Перелюб, вул.Шевченка, 5

Савинківський будинок культури Корюківської 
міської ради

с. Тютюнниця, вул.Шкільна, 3а

с. Сахутівка, вул.Шевченка, 45а

Рибинський будинок культури Корюківської 
міської ради 

с.Рибинськ, вул.Зелена, 56

Петрово-Слобідський сільський клуб 
Корюківської міської раді

Олександрівський будинок культури Корюківської 
міської ради

ради Чернігівської області

с.Олександрівка, вул.Центральна, 105

Білошицько Слобідський будинок культури 
Корюківської міської ради

с.Савинки, вул.Л.Українки, 3

с.Наумівка, вул.Шевченка, 66а



ВСЬОГО: 127136623.22

1 Корпус ЦРЛ 23968407.55 1986 9432.4
2 Дезкамера 7764 2003 62.4
3 Приміщення для кисневих балонів 1272 2003 8
4 Сарай 753 2005 4
5 Сарай 753 2005 15.1

м.Корюківка, вул.Шевченка,101
Комунальне некомерційне підприємство  "Корюківська центральна районна лікарня"  Корюківської міської ради   

 



6 Приміщення поліклініки (харчоблок, інфекційне, 
відділення прозекторської)

5166648.99 1970 753.1

7 Система кіснезабезпечення 4333724.4 2021
8 Приміщення прозекторської 2129.6 1902 22.5
9 Приміщення для холодильної установки 3265.9 1970 12
10 Приміщення гаражу 34601.6 1963 214.8
11 Овощесховище 4621.1 1964 47.1
12 Туалет 366.3 2005 2
13 Гараж пристройка 6950 2000 31.24
14 Гараж металевий 54.01 2003 18.5
15 Гараж металевий 54.01 2003 17.5

ВСЬОГО: 33531365.46

1 Частина приміщення гаража 5711 1963 39
2 Приміщення гаража 4567 2005 21
3 Б.Слобідський ФП Будівля  ФП с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 58 8668 1994 130

4 Будянський  ФП Будівля  ФП с.Буда, вул.Центральна, 6 74646 1978 87.12
5 Будівля ФП 24481 1966 48.7
6 Сарай цегляний 1018 1975 56.7
7 Корюківська міська рада Амбулаторія ЗПСМ (на 1-2 лікаря) с.Наумівка, вул.Бородавка, 2А 5236462.64 2020 205.5
8 Приміщення амбулаторії 20934.02 1990 50.85
9 Приміщення для палива 10468 1939 96
10 Приміщення гаража 13667 1964 51
11 Приміщення конюшні 4493 1967 16
12 Охрамієвицький ФП Приміщення  ФП с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 47 14939 1966 61
13 Приміщення стаціонару 87432 1904 280
14 Приміщення прачечної 3475 1957 90
15 Сарай 1200 2010 24
16 Приміщення гаража 5439 1966 57.6
17 Приміщення ФП 99265 1962 120
18 СарайФП 8634 1990 44
19 Приміщення ФП 36965 1992 242.2
20 Хлів ФП 2500 1992 44
21 Приміщення для установки побутового котла 44919 2008 12
22 Савинський  пункт здоров’я Будівля ФП с.Савинки, вул. л.Українки, 1 69517 1992 108
23 Приміщення стаціонару 101713 1957 417
24 Котельня 29078 1972 37.8
25 Хлів 10534 1972 40.6
26 Овочесховище 1699 1965 33.2
27 Приміщення гаража 2572 1962 26.6
28 Будівля ФП 5688 1986 54
29 Сарах ФП 1100 1986 19
30 Тютюнницький  ФП Будівля ФП с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б, 52а 3151 1967 54
31 Будівля ФП 26610 99
32 Сарай 2926 1947 52.8
33 Шишківський ФП Будівля ФП с.Шишківка, вул.Центральна, 27 6734 1992 98

34 Холминська амбулаторія ЗПСМ Будівля – Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини

смт Холми, вул.Центральна, 143а 5035917.18 2020 198.1

35 Жуклянський ФП Будівля ФП с.Жукля, вул.Центральна, 30 23720 1963 52
36 Приміщення пункту здоров’я 224655 1988 246
37 Сарай для палива 1459 1978 88
38 Асфальтова площадка 1149 1989 75
39 Приміщення ФП 21890 1960 84
40 Сарай 1849 1960 28

ВСЬОГО: 11281844.84

1 Приміщення гаражу м.Корюківка, вул.Вокзальна, 9 6751 1989 35.5
2 Нежитлове приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 2 362003 2002 317.5

ВСЬОГО: 368754.00

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 158053.34 1995 131.4
ВСЬОГО: 158053.34

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 195068.90 1995 165.65
ВСЬОГО: 195068.90

1 Адмінбудівля 40556.52 2008 112.3
2 Столярний цех 34456 2008 352.8
3 Гараж з котельнею 72757 2008 284.2
4 Кузня з коморами 128589.82 2008 118.3
5 Склад цементний 3822 2008 24.4
6 Огорожа території 15538 2008

ВСЬОГО: 295719.34

1 Адмінприміщення 20570 66.5
2 Паркан з металопрофілю 18487.93 2019
3 Паркан дерев’яний 15680.5 2020

ВСЬОГО: 54738.43

1 Адмінбудівля 944431 1987 176.1
2 Будівля пилорами 41990.4 1990 115.2
3 Столярний цех 94879.35 1990 260.3
4 Гараж 114052.05 1987 312.9
5 Прохідна 6751.35 1987 8.1
6 Комплектна трансформаторна підстанція КТП-

393-160 КВА
18813.56 1986

7 ФОП Мелешко К.В., ФОП Кіщенко(оренда) Нежитлова будівля 97783 194.5
8 Приміщення котельні 100765 10.35
9 Будівля гаражів 10550 34.8

с.Сядрине, вул.Заводська, 5

Трудовий архів Корюківської міської ради 

м.Корюківка, вул.Шевченка, 89

Хотіївський ФП

м.Корюківка, вул.Індустріальна, 12

Олександрівський пункт здоров’я

м.Корюківка, вул.Вокзальна,9

Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини"  Корюківської міської ради 

с.Олександрівка, вул.Зарічна, 31

м.Корюківка, вул.Шевчекна, 89

Сядринська сільська лікарська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини

Домашлинський ФП с.Домашлин, вул.Молодіжна, 28

м.Корюківка, вул. Шевченка, 87

с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а

Прибинський ФП

Рибинський  пункт здоров’я

св.Сахутівка, вул.Шевченка, 40-аСахутівський  пункт здоров’я

Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради

Корюківська міська лікарська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини

м.Корюківка, пров.Вокзальний, 9
Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

с.Перелюб, вул.Центральна, 28Перелюбський пункт здоров’я

с.Прибинь, вул.Лісова, 3

с.Рибинськ, вул.Перемоги, 6/1 та 6/2

Холминська селищна громада

с.Козилівка, вул.Незалежності, 30Козилівський пункт здоров’я

с.Радомка, вул.Миру, 22Радомський ФП

Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради

м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради



10 Будівля гаражів 23773 35.55
ВСЬОГО: 1453788.71

1 Пожежне ДЕПО с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка,8-1 8381 1989 100
2 Млин с.Білошицька Слобода, вул.Комарова 8653 1988 25
3 Гараж 6852 1986
4 Сарай біля ПСО 766 2007
5 Будівля с.Олександрівка, вул.Центральна, 105 13800 1960
6 Будівля міської пожежної охорони с.Прибинь 15229 2020 165.44

с.Забарівка, вул.Гагаріна, 29

Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради



7 Приміщення міської ПСО 30000 2015
8 Приміщення для твердого палива 2600 2015
9 Корюківська районна Державна лікарня  

ветмедицини (оренда)
Нежитлова будівля с.Сахутівка, вул.Шевченка, 38а 10792 1991 75

10 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Сядрине, вул.Г.Білого, 83 2426836 1991
ВСЬОГО: 2523909

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 54038.67 1995 49
ВСЬОГО: 54038.67

1 Контора підприємства 172228.97 1984 257.7
2 Склад 4384.02 1971 137.9
3 Столярний цех 10431.02 1980 260.5
4 Автогараж 575513.67 1981 418.4
5 Сушарка 4855.49 1988 50.4
6 Пилорама 3696.83 1977 207.1
7 Склад ПММ 4348.81 2000 15.3
8 АЗС 8863.39 2000 15
9 Склад для зберігання ПММ 56476.45 2014 132.6
10 Пункт зварювання 945592.32 2021 468
11 Сушильна камера 1105383.57 2016 57.4
12 Теплиця 20002.15 2008
13 Будинок Кордон с.Самотуги 1805 2001
14 Адмінбудівля 4849825.94 2006 975.6
15 Під’їзд до наземної колії 9587 2006
16 Колія під кран 98130.51 2009 70 м.п.

ВСЬОГО: 7871125.14
РАЗОМ: 205405369.16

1 Малі архітектурні форми (башня і будинок) 2161 2007 2 шт.
2 Майданчик асфальтвий №1 7117 2012 288
3 Майданчик асфальтвий №2 7303 2012 743
4 Танцювальний майданчик 14265 2007
5 Площа біля пам’ятника "Жертвам фашизму" м.Корюківка, вул.Шевченка 246833 2008 1022
6 Площа Героїв України м.Корюківка, вул.Шевченка 9232 2003 3080
7 Площа Передзаводська м.Корюківка, вул.Передзаводська 13652 2003 2948
8 Пам’ятник жертвам фашизму м.Корюківка, вул.Шевченка 508594 1976
9 Меморіал в парку Пам'яті м.Корюківка,  вул.Садова 94116 2004

10 Пам’ятник "Гарнієра" м.Корюківка, вул.Вознесенська 5115 2004
11 Постамент та пам’ятник "Жертвам Чорнобиля" м.Корюківка,  вул.Шевченка 126000 2011
12 Пам’ятний знак "Воїнам АТО" м.Корюківка, вул.Шевченка 30284 2016
13 Пам’ятник "Загиблим воїнам" м.Корюківка, вул.Шевченка, біля ДНЗ№1 3070 2004
14 Мінікомплекс- гранитний пам’ятник м.Корюківка, вул. Індустріальна 14780 2007
15 м.Корюківка,вул.Костюк Г.,16/1,5,1620га 70673 2003
16 м.Корюківка,  вул.Костюк Г, 26 8,92 га 63775
17 вул.Молодіжна, 30/1   0,7253 га 13785
18 вул.Нова, 17/1           1,2288 га 21910
19 вул.Шкільна, 9/1      0,3358 га 7871
20 вул.Садова,  0,4067 га
21 Комплект дорожнього туалету м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8 16216 2011
22 Стела "Корюківка" м.Корюківка, на в’їзді з м.Сновськ 30610.9 2018
23 Дорожний знак м.Корюківка 335272.01 2019 627шт
24 Стенди та дошка оголошень м.Корюківка, вул.Шевченка 20020 2017 7шт
25 Металевий бар’єр огородження м.Корюківка 23173 2018
26 Металевий бар’єр огородження м.Корюківка 46346 2018 24м
27 м.Корюківка, вул.Шевченка (Олімп) 25000 2014
28 вул.Шевченка (аптека) 20220 2015
29 вул.Шевченка 29720 2015
30 Трудовик 10680 2015
31 Елементи благоустрою (під’їзна дорога, 

тротуарна доріжка та освітлення)
м.Корюківка, вул.Франка, 5В 576558 2016

32 Зелені насадження по м.Корюківка   13,4га 12709 2003
33 Парки та сквери загального користування по м.Корюківка   167,7 га 35873 2003
34 Акація шаровижна м.Корюківка, вул.Шевченка 29000 2018 10 шт.
35 Ялівець звичайний м.Корюківка, парк Пам’яті 3600 2017 10 шт.
36 Садженець "Клен" м.Корюківка, (біля Фламенко) 6490 2019 2шт
37 Слива "Пісарді" м.Корюківка,  вул.Шевченка 42930 2019 1шт
38 Саджанець "Самшит" м.Корюківка,  вул.Шевченка 9000 2020 150шт
39 Саджанець "Липа" м.Корюківка,  вул.Шевченка 2500 2020 50шт
40 Гіркокаштар "Палія" м.Корюківка,  вул.Шевченка 13000 65шт
41 Сумах пухнастий 4500 30шт
42 Магнолія 450 3 шт
43 Глід "Півняча шпора" 50 1шт
44 м.Корюківка, вул.Шевченка 20191 2004 5100
45 вул.Вокзальна 5455 2004 3450
46 вул.Передзаводська 1196 2003 750
47 вул.Червонохутірська 3161 2003 1800
48 вул.Нова 593 2004 375
49 вул. Слов’янська 1423 2004 900
50 вул.Бульварна 2285 2004 1650
51 м.Корюківка, вул.Передзаводська   14813 2003 1800
52 вул.Шевченка      80334 2003 16174
53 вул.Вокзальна      61882 2003 16200
54 вул.Слов’янська      6088 2003 1500
55 вул.Соборна  81205 2003 13620
56 вул.Червонохутірська 30730 2003 14400
57 вул.Вознесенська  11115 2003 2400
58 вул.Чернігівська  11791993.48 2003 11550
59 вул. Франка  49171 2003 15000
60 вул.Бульварна 47499 2003 9600
61 вул.Нова 77660 2003 4800
62 вул.Зарічна    47220 2004 9800
63 вул.Дудка 57838 2004 12000
64 вуд.Українська 19900 2004 4130

ФОП Грось А.Ю. (оренда) м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8-б (парк)

Кладовище (земельна ділянка)

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс" 

м.Корюківка, вул.Дудка, 46

Автобусна зупинка

Дороги асфальтобетонні

Об’єкти благоустрою

Тротуари

Корюківська міська рада

с.Рибинськ, вул.Зелена, 58

м.Корюківка, вул.Шевченка, 241 

м.Корюківка, вул.Вознесенська

Балансоутримувач Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Комунальне підприємство "РАМПА" Корюківської міської ради 



65 вул.Сагайдачного  11564 2004 2400
66 пров.Костюк Г.  723 2004 150
67 вул.Чкалова 14455 2004 3000
68 вул.Хмельницького Б. 14455 2004 3000
69 вул.Довженка Олександра 11564 2004 2400
70 вул.Ринкова  23754 2004 4930
71 пров.Вокзальний  8673 2004 1800
72 вул.Бібліотечна  9251 2004 1920



73 пров.Бібліотечний  5782 2004 1200
74 вул.Калинова  10118 2004 2100
75 вул.Зелена   1397 2004 290
76 вул.Мічуріна  28910 2004 6000
77 вул.Індустріальна  18791 2004 3900
78 пров.Індустріальний 23128 2004 4800
79 вул.Братчикова  14455 2004 3000
80 пров.Шевченко І-ІІ  8673 2004 1800
81 вул.Стржалковського 15900 2004 3300
82 пров.Бульварний 8673 2004 1800
83 пров.Зарічний  5782 2004 1200
84 вул.Молодіжна  28910 2004 6000
85 вул.Патріотів 17346 2004 3600
86 вул. 8-го Березня  148886 2004 30900
87 м.Корюківка, вул.Кошового  14455 2004 3000
88 І пров.Садовий 8673 2004 1800
89 вул.Садова 20237 2004 4200
90 м.Корюківка, вул. Садова 3189815.77 2019 2,4 км
91 м.Корюківка, вул.Чехова 473310.96 2020 1300кв.м.
92 Дорога з твердим покриттям (частково 

грунтощебнева)
м.Корюківка, від вул. Зарічна, 89 до вул. 
Шевченка, 264

1172839.02 2019 1,1 км

93 м.Корюківка, вул.Зарічна,1 209660.34 2019 930,5 кв.м.
94 м.Корюківка, вул. Зарічна, 3 109374.86 2019 485,42 кв.м.
95 м.Корюківка, вул.Передзаводська,6 94859.74 2019 421 кв.м.
96 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 52 271213.3 2019 1203,68кв.м
97 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 56 155434.78 2019 689,84кв.м
98 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 74 165170.74 2019 600 кв.м.
99 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 76 328466.48 2019 1200 кв.м.

100 м.Корюківка, пров.Бульварний, 8а 189984.34 2019 600 кв.м.
101 м.Корюківка, з вул.Шевченка до будівлі по 

вул.Вокзальна, 9
330972.45 2020 1200кв.м.

102 м.Корюківка, вул.Шевченка, 79-81 211506.33 2020 1064кв.м.
103 Корюківська міська рада Прибудинкова територія (тверде покриття) 

житлового будинку
м.Корюківка, вул.Возкзальна, 3 298271.91 2020 1000кв.м.

104 м.Корюківка                                 
вул.Маяковського (04*5)  

0.01 2005 2000кв.м.

105 вул. Лєрмонтова (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
106 вул. Г.Сагайдачного (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
107 пров. Пушкіна (1,0*5) 0.01 2005 4000кв.м.
108 вул. 8-го Березня (1,6*5) 0.01 2005 8000кв.м.
109 вул. Б.Хмельницького (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
110 вул.Бібліотечна  (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
111 вул.Братчикова  (1,5*5) 0.01 2005 7500кв.м.
112 вул. В.Журби (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
113 вул. В.Інтернаціоналістів (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
114 вул. В.Ткаченко (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
115 вул. Вишнева (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
116 вул. Гоголя (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
117 вул. Дачна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
118 вул. Дудка (1,2*5) 0.01 2005 6000кв.м.
119 вул. Енергетична (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
120 вул. Європейська (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
121 вул. Єсеніна (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
122 вул. З.Космодем’янська (1,2*5) 0.01 2005 6000кв.м.
123 вул. Зелена (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
124 вул. Земська (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
125 вул.Каштанова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
126 вул. Лісова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
127 вул. Лугова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
128 вул. Малинова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
129 вул. Мирна (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
130 вул. Миру (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
131 вул. Мічуріна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
132 вул. Набережна (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
133 вул. Озерна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
134 вул. Осіння (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
135 вул. Паркова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
136 вул. Партизанська (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
137 вул. Перемоги (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
138 вул. Піщана (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
139 вул.Польова (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
140 вул. Пушкіна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
141 вул. Садова (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
142 вул. Свободи (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
143 вул.Стародубська (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
144 вул. Довженка О. (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
145 вул. Чернишевського (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
146 вул. 40 років Перемоги (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
147 вул. Бульварна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
148 вул. Вербова (0,1*5) 0.01 2005 500кв.м.
149 вул.Весняна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
150 вул. Гагаріна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
151 вул. Дружби (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
152 вул.Заводська (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
153 вул. Корнієвського (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
154 вул.Кошового (2,2*5) 0.01 2005 11000кв.м.
155 вул. Л.Українки (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
156 вул. Незалежності (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
157 вул. Новоселівська (1,5*5) 0.01 2005 7500кв.м.
158 вул. Першотравнева (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
159 вул. Поліська (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
160 вул. Прорізна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
161 вул. Робітнича (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
162 вул. Сіверська (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
163 вул. Сонячна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
164 вул.Спортивна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.

Прибудинкова територія (тверде покриття)Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Прибудінкова територія (тверде покриття) з 
міжквартальними проїздами житлових будинків

Дорога з твердим покриття

Корюківська міська рада Дороги асфальтобетонні

Корюківська міська рада

Дорога з грунтовим покриттям

Корюківська міська рада



165 вул.Стрижалковського (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
166 вул. Суворова (0,46*5) 0.01 2005 2300кв.м.
167 вул. Толстого (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
168 вул. Франка (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
169 вул. Чехова (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
170 вул. Шкільна (1,7*5) 0.01 2005 8500кв.м.
171 І-й пров Л.Українки (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.



172 І-й пров. Перемоги (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
173 І-й пров. Садовий (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
174 ІІ-й пров. Л.Українки (0,6*5) 0.01 2005 2000 кв.м.
175 ІІ-й пров. Перемоги (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
176 ІІ-й пров. Садовий (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
177 ІІІ-й пров Л.Українки (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
178 пров. Дачний (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
179 пров. Дудка (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
180 пров. Мічуріна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
181 пров. Корнієвського (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
182 пров. Свободи (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
183 пров. Суворова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
184 пров. Толстого (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
185 пров. Трудової (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
186 пров. Шкільної (1,1*5) 0.01 2005 5500кв.м.
187 пров. Франка (1,1*5) 0.01 2005 5500кв.м.
188 пров. Г.Костюк (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
189 пров. Гагаріна (0,1*5) 0.01 2005 500кв.м.
190 Асфальтове покриття ринку 966992.31 2002 1500 кв.м.
191 Огорожа металева території міського щоденного 

ринку
18975.86 1998 28

192 Лінія електропередач щоденного ринку 66766.33 2006 1420 м
193 м.Корюківка, 489 м 23417 2012
194 м.Корюківка, 525 м 36183 2012
195 Вуличне освітлення по м.Корюківка   88,377км 37085 2003
196 ПЛІ-0,4 кВт вуличне освітлення м.Корюківка, вул.8-го Березня 177684.11 2020 0,962км
197 Світильник вуличний світлодіодний на сонячних 

батареях 20W
м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 50019.12 2018 3шт.

198 Опора OSH 40/3 З анкерн.закладкою М16 м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 21529.8 20187 3шт.
199 м.Корюківка,  вул.Шевченка 3330 2003 198кв.м.
200 вул.Вокзальна 14163 2003 308кв.м.
201 вул.Зарічна 208718.81 2019 60 кв.м.
202 вул.Нова 44551 2004 253кв.м.
203 вул.Індустріальна 10735 2004 192кв.м.
204 Пішохідний місток м.Корюківка, вул.Зарічна 3790 2003 10кв.м.
205 Дерев’яний місток м.Корюківка, 3-й пров.Л.Українки 3383.21 2017
206 Паркові містки 2 шт. м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8, парк 7582 2013
207 м.Корюківка, вул.Бульварна 7894 2004 10500кв.м.
208 м.Корюківка, вул.Шевченка 2142 2003 3750кв.м.
209 Водойма (верхня та перша плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 33317 2004 47200кв.м.
210 Дамба (перегородна споруда) м.Корюківка, вул.Бульварна 14847 2012
211 Верхня гребля (плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 72102 1959
212 Водовідвідна споруда м.Корюківка,  вул.Нова 63746 2014
213 Гідротехнічна споруда м.Корюківка, вул.Дудка 154388.48 2019
214 Осушувальна система м.Корюківка 1 шт, с.Наумівка   1 шт 2609918 2004
215 Пірс для забору води (р-н парку ім.Горького) м.Корюківка,  вул.Зарічна 15312 2006
216 Колодязі шахтні по місту 100 шт. 1553 2003
217 Огорожа колодязя 32 шт по м.Корюківка 209298.79 2018
218 Навіс колодязний м.Корюківка 41300 2019 7шт.
219 Майданчик в парку м.Корюківка, вул.Шевченка 209402.6 2017 319.11
220 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 38000 2019
221 Дитячий ігровий майданчик ( комплект 

"Карапуз", качалка "Метелик", качалка подвійна 
"Метелик", качалка "Балансир", лавки 4шт.

м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 36736 2012

222 Паркова гойдалка 46000 2018
223 Вуличний тренажер 130700 2018
224 Спортивний комплекс "Воркаут" 75000 2019
225 Дитяча карусель м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 30410 2007
226 Дитячий майданчик м.Корюківка, парк Пам’яті 124100 2018
227 Дитячий майданчик (конплект) м.Корюківка,  вул.Дудка 58790 2017
228 Дитячий майданчик м.Корюківка,  вул.Г.Костюк 82700 2018
229 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.8-го Березня 67490 2018
230 Дитячий майданчик в комплекті (малий) 37500 2020
231 Дитячий майданчик в комплекті 49000 2021
232 Дитячий майданчик в комплекті (малий) м.Корюківка, вул. Шкільна 37500 2020
233 Спортивний майданчик в комплекті м.Корюківка, вул. 8 Березня 72100 2020
234 Спортивний майданчик в комплекті (турніки) м.Корюківка, вул. Садова 86700 2020
235 Спортивний майданчик м.Корюківка, вул. Садова 110550 2021
236 Комплект лавок м.Корюківка, площа Героїв України 52455 2016
237 Комплект лавок м.Корюківка, парк Пам’яті 24979 2016
238 Комплект лавок м.Корюківка, парк (вул.Вокзальна, 

Бульварна)
63105 2016

239 Лавка паркова "Радіус" м.Корюківка 54200 2017 20 шт.
240 Лавки для відпочинку м.Корюківка, пляж 10742.61 2017 3шт.
241 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49680 2017 138м.п.
242 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 16/1 44311.62 2019 122м.п.
243 Навіс від сонця з лавками м.Корюківка, пляж 22208.46 2017
244 Навіс для сміттевих контейнерів м.Корюківка, вул. Шевченка, 72А 49900 2020 6*2м
245 Роздягальня м.Корюківка, пляж 15328.32 2017
246 Підставка під квітник "Еталон" м.Корюківка, вул. Шевченка 37500 2019 3шт.
247 Підставка під квітник м.Корюківка, вул. Шевченка 14400 2019 2шт.
248 Підставка під квітник "Велосипед" м.Корюківка, вул. Бульварна, 6 8450 2019
249 Огорожа для пам’ятника Гарнієра м.Корюківка,  вул.Вознесенська 14980 2014
250 м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49978.8 180м.п.
251 м.Корюківка,  вул.Садова 44980.35 101м.п.
252 м.Корюківка, вул.Шкільна 75830 2020 134м.п.
253 с.Трудовик 65300 2020 110м.
254 м.Корюківка, вул.Молодіжна(кладовище) 48600 2021 126 м.п.
255 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 24 56314 2021 146 м.п.
256 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 8Б 40886 2021 106 м.п.
257 м.Корюківка 12000 2017 20кв.м.
258 м.Корюківка, вул. Шевченка, 44 41310 2017 82,62 кв.м.

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 5а

Огорожа кладовища

м.Корюківка, вул. Соборна

м.Корюківка,  вул.Бульварна (біля річки)

Корюківська міська рада

Огорожа сміттевих контейнерів

Бетонний паркан

Водойма

Теплотраса

Міст

ТОВ "Торг СВ" (оренда)



259 м.Корюківка, вул. Червонохутірська 19170 2017 38,34кв.м.
260 м.Корюківка, пров. Бульварний, 4 15048.8 2018 28,94кв.м.
261 м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 15048.8 2018 28,94кв.м.
262 м.Корюківка,вул.Космодем’янської З 14400 2020 21м.п.
263 Огорожа біотуалету м.Корюківка, пляж 5715.2 2017
264 Огорожа металева дитячого майданчика м.Корюківка, вул. Шевченка, 74 14040 2019 78 м.п.
265 Огорожа офісна м.Корюківка, вул.Бульварна, 6 1312 2019 121м.п.
266 Огорожа дитячого майданчику м.Корюківка, вул. 8-го Березня 6557 2020 120м.п.



267 Огорожа м.Корюківка, перехрестя вулиць 
Вознесенська та Соборна

17384 2020 265 м.п.

268 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 20 36980.02 2019 59 кв.м.
269 м.Корюківка,  вул.Слов’янська 19620 2020 33 кв.м.
270 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 8Б 40886 2021 106м.п.

271 Пам’ятник скорботливої матері с.Бреч, вул.Шкільна 7348 2008
272 с.Бреч, вул.Зарічна                                                                                                                                      0.01 0,3 км.    
273 с.Бреч, Молодіжна                                                                                                                                                                       0.01 0,5 км.
274 с.Бреч, П.Лісового                                                                                                                                 0.01 2,2 км.
275 с.Бреч, Шкільна                                                                                                                                                                               0.01 0,2 км
276 Паркан (кладовище) с.Бреч 37000 2010
277 Вуличне освітлення                                            

Лінія зовнішнього освітлення              
Повітр.лінія з вул.ліхтарями                                  
Лінія кабельна з декор. ліхтарями            

с.Бреч 118075 2012                                                     
                            
    1541,47м.п     
    1062 м.п.        
    479,47 м.п.                    278 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Бреч 306280.91 2017 2,728 км.

279 Меліоративні системи с.Бреч 1225273 2008 371 га
280 Осушувальна система "Бреч" с.Бреч  1 шт 119834 1982
281 Колодязі громадського користування            с.Бреч, с.Гуринівка, с.Нова Гуринівка, 

с.Ховдіївка, с.Озереди, с.Лубенець       
12000 2008 24шт

282 с.Лубенець, вул.Шевченка  1,9км  
283 с.Нова Гуринівка, вул. Поліська 0,5км
284 с.Гуринівка, вул. Робоча 0,5км 
285 Огорожа колодязів 9шт с.Гуринівка 41700 2018
286 Огорожа (штахетник) с.Гуринівка, вул. Робоча 11909.1 2017 135м.
287 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Гуринівка 207343, 46 2017 1,5 км.
288 Огорожа кладовища (штахетник) с.Нова Гуринівка 4116.6 2019 150м.
289 Грунтова дорога с.Озереди, вул.Гагаріна 1,4км   
290 Устройство отмостки,                              тротуари,                                                           

                                                         дороги
с.Озереди 273 1993               

1120,6м²  
548,1 м²

291 Грунтова дорога с.Ховдіївка, вул.Слобідська   2005 0,5км  

292 Пам’ятник 205 1989
293 Дитячий майданчик 21000 2018
294 Огорожа біля адмінбудівлі 2336 2017 30 м.
295 Огорожа біля пам’ятника загидлим воїнам 5139.43 2017 66 м.
296 Паркан (кладовище) 3027 1988 130м.п.
297 Огорожа дерев’яна с.Буда, вул. Центральна 1890 2021 44м.п.
298 Паркан залізобетонний (кладовище) с.Буда, вул. Центральна 58446.43 2018 126 м.п.
299 Водопостачання (головна споруда) 9547 2004
300 Магістральна мережа водопостачання 13161 2004
301 Каналізація (головна споруда) 4309 2004
302 Магістральні мережі каналізації 24642 2004
303 Пам’ятник 205 1989
304 Паркан (кладовище) 8592 1989 2963м.п.
305 Паркан (по вулиці) 9170 1984 1070м.п.
306 Огорожа колодязя с.Соснівка 13500 2018 3 шт
307 Огорожа залізобетонна с.Соснівка, вул.Поштова, кладовище 40020 2020 70м.п.
308 Павільйон автобусної зупинку с.Соснівка 12400 2018
309 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Соснівка, вул.Магістральна,  вул. 

Шкільна від КТП-19
136440.94 2018 0,687км.

310 Паркан кладовища 2818 1989 123м.п.
311 Паркан 4162 1984 525м.п.
312 Пам’ятник 205 1989
313 Паркан кладовища 759 1988 32м.п.
314 Дитячий майданчик 21000 2018
315 Дорога з твердим покриттям 161752 2004 2,6 км
316 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Петрова Слобода, вул.Першотравнева 219270.01 2020 1,2км
317 с.Буда, вул.Лісна 0.01 2019 3,0км
318 с.Буда, пров.Лісовий 0.01 2019 1,5км.
319 с.Буда, вул.Садова 0.01 2019 2,0км
320 с.Буда, пров. Тихий 0.01 2019 0,7 км
321 с.Буда, вул.Центральна 0.01 2019 0,8км
322 с.Сосновка, вул.Поштова 0.01 2019 1,8км
323 с.Сосновка, вул.Шкільна 0.01 2019 0,5км
324 с.Маховики, вул.Гагаріна 0.01 2019 1,5км.
325 с.Маховики, вул.Кузьминського 0.01 2019 2,6км.
326 с. П-Слобода, вул.Зарічна 0.01 2019 2,6 км
327 с. П-Слобода, вул.Першотравнева 0.01 2019 2,0 км
328 с. П-Слобода, вул.Слобідська 0.01 2019 1,9 км
329 с. П-Слобода, пров.Слобідська 0.01 2019 1,0 км
330 с.Шишка, вул.Зарічна 0.01 2019 1,0км
331 с.Шишка, вул.Зелена 0.01 2019 2,5км

332 Пам’ятник загиблим односельцям в роки ВВВ с.Домашлин, вул.Центральна, 5 1582 1974
333 Автобусна зупинка с.Домашлин 600 2019
334 с.Домашлин, вул.Молодіжна 652217 1982 2,6км.
335 с.Домашлин, вул.Шевченка 370189 1984 2,6км.
336 с.Домашлин, вул.Кільцева                              0.01 1,0км
337 с.Домашлин, вул.Кошового 0.01 1,5км.
338 с.Домашлин, вул.Молодіжна 0.01 0,7км
339 с.Домашлин, вул.Першотравнева 0.01 1,4км
340 с.Домашлин, вул.Польова  0.01 0,5км
341 с.Домашлин, вул.Новоселівка 0.01 0,4км
342 с.Домашлин, вул.Шевченка 0.01 0,5км
343 с.Домашлин, вул.Свободи 0.01 0,8км
344 Міст с.Домашлин, центр села 10900 1975
345 Вуличне освітлення с.Домашлин, вул.Молодіжна, 241055 2019
346 Осушувальна (меліоративна) система с.Домашлин 1174069 1975

с.Соснівка

с.Петрова Слобода

Грунтова дорога

Грунтова дорога

Автодорога з твердим покриттям

Грунтова дорога

Домашлинський старостинський округ
Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Грунтові дороги

Грунтова дорога

Будянський старостинський округ

Корюківська міська рада
Грунтові дороги

с.Буда

с.Буда

с.Маховики

Брецький старостинський округ

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Корюківська міська рада

Паркан залізобетонний



347 Водогін 841 1990
348 Артскважина 18203 1990
349 Водогін 1221 1987 1,5км.
350 Артскважина 10483 1987
351 Башня Рожновського 765 1987
352 Громадські колодязі с.Домашлин, вул.Молодіжна 600 2 шт
353 Огорожа з полімербетону с.Домашлин, кладовище 148049 2019 313  м.п.
354 Бетонний паркан кладовища с.Домашлин, вул.Молодіжна, 49371 2021 128 м.п.
355 Огорожа (бідя сільської ради) с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22 1228 1988 20м.п.

с.Домашлин, вул.Молодіжна

с.Домашлин, вул.Центральна



356 Огорожа біля школи с.Домашлин, вул.Центральна, 6 445 1988
357 с.Бешківка, вул.Жовтнева 0.01 2019 0,6км
358 с.Бешківка, вул.Українська 0.01 2019 1,4км
359 с.Лубенець, вул.Лісова 0.01 2019 1,7км
360 с.Лубенець, вул.Партизанська 0.01 2019 1,2км 
361 Міст с.Бешківка, вул.Жовтнева 9838 1993

362 Пам’ятні знак "Хрест" с.Забарівка, вул.Гагаріна, 2 874 2008
363 Пам’ятники та могили с.Забарівка, вул.Гагаріна 527 1985
364 Металевий паркан 13420 2017 4,4кв.м.
365 Бетонний паркан 49060 2017 110 кв.м.
366 Паркан (кладовище) с.Забарівка 53162.31 2018 120м.
367 Ворота огорожі кладовища с.Забарівка 31600 2018
368 Газопровід с.Забарівка 88234 2007
369 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Забарівка, вул.Гагаріна від КТП-447 та 

КТП-37
443641.94 2018 1,761км.

370 Осушувальні системи с.Забарівка, вул.Гагаріна 772155 2016
371 Дитячий майданчик с.Забарівка 49050 2019
372 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Воловики, вул.Вокзальна та вул.Шкільна 304990.55 2020 1,775км

373 Грунтові дороги с.Забарівка, вул.Гагаріна 0.01 2019 1,0км
374 с.Воловики, вул.Вокзальна                                                                                                                          0.01 2019 1,2км 
375 с.Воловики, вул.Польова    0.01 2019 1,2км 
376 с.Воловики, вул.Зарічна 0.01 2019 2,5км   
377 с.Воловики, вул.Лугова 0.01 2019 1,0км  
378 с.Воловики, вул.Шкільна 0.01 2019 0,5км
379 с.Кирилівка, вул.Садова 0.01 2019 1,0км
380 с.Нова Буда, вул.Лісова 0.01 2019 1,0км
381 Дорога асфальтобетонна с.Воловики, вул.Польова 5859 1984 1 км.
382 Огорожа кладовища с.Воловики 14206.1 2017 165 м.п.
383 Паркан дерев’яний (кладовище) с.Нова Буда 3596.2 2020 70м.п.
384 Паркан дерев’яний (кладовище) с.Кирилівка 3429 2018 100 м.п.

385 с.Наумівка 1273 2004
386 с.Турівка 1654 2004
387 Братська могила с.Наумівка 383 2004
388 Ставок с.Наумівка 300 1981 8,8 га
389 Водойма с.Наумівка 26720 1982 0,25га
390 Водойма урочище "Горіле" с.Наумівка 1148 1985 1,6га
391 Канал с.Наумівка 10845 1985
392 Осушувальна система с.Наумівка 4843960 1981 1215га
393 Арка при в’їзді в с.Наумівка с.Наумівка 4367 1984
394 с.Наумівка , вул.Шевченка, Стрільця 396064.68 2017 2,905км
395 с.Наумівка, вул.Партизанська 180525.46 2020 0,975км.
396 с.Наумівка, вул.Бородавко 168285.46 2021 0,923 км.
397 Тротуари с.Наумівка, вул.Шевченка 6437 1984 1,8 км
398 с.Наумівка,                                                                                                                                                                                                                                                 
399 вул.Стрільця  195530.69 2008 1,1 км 
400 вул.Шевченка 533265.54 2008 3,0 км 
401 вул.Лучка 177755.18 2008 1,0 км 
402 вул.Орловського 143803.94 2008 0,809 км
403 вул.Пекельного 78390.03 2008 0,441 км 
404 вул.Бородавка 79812.07 2008 0,449 км
405 пров Садова-Стрільця (Пуценко) 88877.59 2008 0,5 км
406 пров Шевченка-МТП 53326.56 2008 0,3 км
407 пров. Шевченка-Партизанська 62214.32 2008 0,35 км
408 вул. Шевченка-Лучка 21330.63 2008 0,12 км
409 вул. Шевченка-Польова (свиноферма) 83544.93 2008 0,47 км
410 вул. Садова-Стрільця (бар) 79989.83 2008 0,45 км
411 вул. Стрільця-Шевченка (Сенько) 92432.69 2008 0.52
412 с. Наумівка, вул.Корня                                                                                                                                                                        0.01 2008 0,51 км
413 с. Наумівка, вул.Лучна 0.01 2008 0,27 км
414 с. Наумівка, вул.Польова 0.01 2008 0,859 км
415 с. Наумівка, вул.Стрільця 0.01 2008 0,3 км
416 с. Наумівка, пров.Шевченка- Польова         0.01 2008 0,97 км
417 с.Андроники 0.01 2008 5км 
418 с.Високе 0.01 2008 6 км
419 с.Переділ 0.01 2008 5,4 км
420 с.Турівка 0.01 2008 7,3 км
421 Майданчик с.Наумівка 947 2004
422 Переїзд с.Наумівка 10147 2004
423 Лава паркова "Подвійна лінія" 14012 2018 3 шт
424 Лава зігнута 8634 2018 3 шт
425 Лава підвісна 4100 2018 2 шт
426 Лава без спинки 21672 2018 5 шт
427 Гойдалка 25022 2020 2 шт
428 Міст с.Наумівка 3121 2004
429 Огорожа с.Наумівка, вул. Шевченка (парк) 27735 2019 450 м.п.
430 Огорожа кладовища (залізобетон) с.Наумівка 228920 2019 431м
431 Зелені насадження с.Наумівка 4402 2004
432 Парк с.Наумівка 48 2004

433 Пам’ятник загидлим воїнам с.Олександрівка, вул.Центральна 39977 1967
434 Ритуальний майданчик с.Олександрівка, кладовище 1959 1982 20кв.м.
435 Альтанка-зупинка с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2014
436 Ларьок торговий с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2008
437 Вуличне освітлення с.Олександрівка, вул.Центральна 193135 2016 3,592км
438 Вуличне освітлення 0,4 кВт с.Олександрівка, вул.Молодіжна 277277 2019 1,0км
439 Міст бетонний з водозабірною системою 

(шлюзом) між селами
с.Олександрівка, с.Верхолісся 146 1998

440 Майданчик спортивний-дитячий с.Олександрівка, вул.Центральна 71050 2019
441 с.Олександрівка, вул.Гагаріна 0.01 2019 1км

Олександрівський старостинський округ

Наумівський старостинський округ

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Забарівський старостинський округ

Корюківська міська рада

Пам’ятник

Грунтові дороги

Грунтові дороги

с.Забарівка, вул.Гагаріна

Корюківська міська рада

с.Наумівка, вул. Шевченка (парк)

Корюківська міська рада

ПЛІ - 0.4 кВ вуличне освітлення 

Корюківська міська рада

Дорога з твердим покриттям



442 с.Олександрівка, вул.Миру 0.01 2019 0,9км
443 с.Олександрівка, вул.Перемоги 0.01 2019 0,5км
444 с.Олександрівка, вул.Шкільна 0.01 2019 0,6км
445 с.Верхолісся, вул.Зарічна 0.01 2019 1,7км
446 с.Верхолісся, вул.Зарічна 0.01 2019 0,8км
447 с.Піски, вул.Лісова 0.01 2019 1,1км
448 с.Піски, вул.Незалежності 0.01 2019 1,1км
449 с.Піски, вул.Франка 0.01 2019 1,2км



450 с.Олександрівка, вул.Зарічна 4668 1998 1,144км
451 с.Олександрівка, вул.Гагаріна, від ставка 13874 3,4км
452 с.Олександрівка, вул.Перемоги 2448 1998 0,6км
453 с.Олександрівка-с.Верхолісся, 

вул.Центральна
17005 1998 4км

454 с.Верхолісся, вул.Шевченка-
вул.Молодіжна

8160 1998 2км

455 Огорожа з полімербитону (кладовище) с.Олександрівка, с.Піски 104880 2019 230м.п.
456 Огорожа з полімербитону с.Олександрівка, вул.Центральна-

вул.Зарічна
109896 2019 241м.п.

457 Огорожа залізобетонна с.Олександрівка, пам’ятник загидлим 
воїнам

9525 2020 16,5м.п.

458 Огорожа залізобетонна с.Верхолісся, кладовище 26085 2020 45,5м.п.
459 Альтанка-зупинка с.Верхолісся, вул.Молодіжна 600 2014
460 Міліоративна система с.Самсонівка 2945796 1988

461 Пам’ятник "Братська могила" с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71 12350.5 1985
462 Зупинка автобусна с.Охрамієвичі, вул. Перемоги, 8 400 2017
463 Зупинка автобусна с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 25 400 2017
464 Вуличне освітлення КТП222-9 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 118181.6 2020 710м.п.
465 Вуличне освітлення КТП323-9 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, Перемоги 126104.13 2020 740м.п.
466 Міліоративна система с.Охрамієвичі 38559938 1982, 1983
467 Осушувальна меліоративна система села: Охрамієвичі, Лупасове, Б.Буда 4480913 1986-1989
468 Колодязі с.Охрамієвичі 3000 10 шт
469 с.Охрамієвичі, вул. Молодіжна 76470 1,1км
470 с.Охрамієвичі, вул. Польова 190037 1985 1,6км
471 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 220263 2,3км
472 Асфальтова площадка с.Охрамієвичі, вул. Перемоги, 23 10274 1985 550кв.м.
473 Дитячий майданчик с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71 96000 2019
474 Огорожа з полімербетону с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 66866 2019 134м.п.
475 Пам’ятник "Скульптура радянського воїна" с.Лупасове, вул. 1 Травня, 17 12350.5 1985
476 Колодязі с.Лупасове 300 1шт
477 Колодязі с.Романівска Буда 600 2шт
478 с.Охрамієвичі, вул. 8 Березня 0.01 2,8км
479 с.Охрамієвичі, вул. Перемоги 0.01 0,6км
480 с.Охрамієвичі, вул. Польова 0.01 2,0км
481 с.Охрамієвичі, вул. Франка 0.01 2,8км
482 с.Охрамієвичі, вул. Братів Зінченків 0.01 0,6км
483 с.Охрамієвичі, вул. Дружби 0.01 0,8км
484 с.Охрамієвичі, вул. Зарічна 0.01 0,8км
485 с.Охрамієвичі, вул. Партизанів 0.01 0,6км
486 с.Охрамієвичі, вул. Попудренка 0.01 0,8км
487 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 0.01 0,8км
488 с.Лупасове, вул.Садова 0.01 1,8км
489 с.Лупасове, вул. 1 Травня 0.01 0,9км
490 с.Лупасове, вул. Лісова 0.01 2,4км
491 с.Романівска Буда, вул. 1 Травня 0.01 1,7км
492 с.Романівска Буда, вул. Партизанська 0.01 0,8км

493 Пам’ятний знак воїнам с.Білошицька Слобода,вул.Шевченка, 22 2546 2006
494 Зупинка автобусна с.Білошицька Слобода 700
495 Виїзний знак с.Білошицька Слобода 500
496 Вуличне освітлення с.Білошицька Слобода, вул. Центральна, 

Шевченка
189773.81 2021 2,5км.

497 с.Білошицька Слобода, вул. Шевченка 128342 2000 1,2км
498 с.Білошицька Слобода, вул. Весняна 401844 1999 1,6км
499 с.Білошицька Слобода, вул. Гагаріна 101357 1999 1,0км
500 с.Білошицька Слобода, вул. Зарічна 0.01 2,2км
501 с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка  0.01 1,2км
502 с.Білошицька Слобода, вул.Зелена 0.01 1,0км
503 хутір Майбутнє 0.001 3,4км
504 Альтанка по об’єкту розчищення водойми с.Білошицька Слобода, річка Слот 5115 2008
505 Природня криниця с.Білошицька Слобода, біля річки Слот 1273 2006
506 Внутрішньогосподарська мел./мережа с.Білошицька Слобода 15803610 1986 4,5км
507 Колодязь с.Білошицька Слобода 4500 15шт
508 Огорожа (дерев’яна) в центрі села с.Білошицька Слобода 500 100м.п.
509 Бетонна огорожа навколо кладовища с.Білошицька Слобода, в’їзд в село 10000 2011 120м.п.
510 Огорожа  навколо кладовища с.Білошицька Слобода, вул.Набережна 10025 1988 200 м.п.
511 Пам’ятник воїнам с.Перелюб, вул.Центральна, 15 6747
512 В’їздний знак с.Перелюб 3000 1шт
513 Вказівники вулиць с.Перелюб 1200 12шт
514 Вуличне освітлення ПЛІ-0,4 с.Перелюб, вул. Центральна, Миру 511211.79 2017
515 Автобусна зупинка с.Перелюб 1000 2 шт.
516 Павільйон для торгівлі с.Перелюб, вул.Шевченка 11481 1989 2шт
517 с.Перелюб, вул.Шевченка                               262652.94 1983, 1989 0,8км
518 с.Перелюб, вул.Зелена 170724.41 0,52км
519 с.Перелюб, вул.Крайова 279068.75 0,85км
520 с.Перелюб, вул.Білявської 147742.28 0,45км
521 с.Перелюб, вул.Л.Українки 114910.66 0,35км
522 с.Перелюб, вул.Молодіжна 121476.99 0,37км
523 с.Перелюб, цементний завод 105061.18 0,32км
524 с.Баляси, вул.Лісова 361147.79 1,1км
525 с.Перелюб, вул.Заводська                                              0.01 1,14км
526 с.Перелюб, вул.Вишнева 0.01 0,42км
527 с.Перелюб, вул.Крайова 0.01 0,7км
528 с.Перелюб, вул.Лугова 0.01 0,65км
529 с.Перелюб, вул.Горького 0.01 0,42км
530 с.Перелюб, вул.Білявської 0.01 0,15км
531 с.Перелюб, вул.Зарічна 0.01 2,22км
532 с.Перелюб, вул.Хутірська 0.01 1,37км
533 с.Перелюб, вул.Планова 0.01 1,64км
534 с.Перелюб, до сміттезвалища 0.01 1,05км

Перелюбський старостинський округ

Дорога грунтова

Грунтова дорога

Дорога з твердим покриттям

Дорога з твердим покриттям
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535 с.Баляси, вул.Піщана 0.01 0,65км
536 Меліоративна система с.Перелюб 38559938 1982.1983
537 Колодязь біля бані с.Перелюб, вул.Молодіжна 643 1975
538 Колодязь біля дитсадка с.Перелюб, вул.Центральна, 21 643 1975
539 Колодязі громадського користування с.Перелюб 2100 7шт.
540 Перехід через річку с.Перелюб 1000 2шт.
541 с.Перелюб, центр села (клуб) 942 400м.п.Огорожа дерев’яна



542 с.Перелюб (кладовище) 5000 500м.п.
543 с.Перелюб 8000 800м.п.
544 Бетонний паркан кладовища с.Перелюб 57471 2021 149 м.п.

545 Пам’ятник "Братська могила" с.Прибинь, вул.Лісова 1911 2003
546 Пам’ятник "Загиблим воїнам - односельцям" с.Прибинь, вул.Центральна 3819 2003
547 с.Прибинь, вул.Гагаріна 2000
548 с.Прибинь, вул.Центральна 1000
549 Торговий павільйон с.Прибинь, вул.Центральна 704 2002 32кв.м.
550 Вуличне освітлення від КТП 197 с.Прибинь, вул.Центральна, ім.Іванова, 

Слави
311381.46 2017 2311м.п.

551 с.Прибинь, вул.Іванова-1,76км.  307839.23 1992 5,2км
552 с.Прибинь, вул.Шевченка 402289.9 1992 2,3км.
553  с.Прибинь, вул.Слави 69963.46 1992 0,4км.
554  с.Прибинь, вул.Гавроша Сірого 69963.46 1992 0,4км.
555  с.Прибинь, вул.Олександра Рябця 59468.95 1992 0,34км
556 Дорога з твердим покриттям до магазину с.Прибинь, вул.Центральна 20819 1990 0,3км
557 с.Прибинь, вул.Іванова 0.01 1990 0,72км
558 с.Прибинь, вул.Садова 0.01 1990 0,24км
559 с.Прибинь, вул.Шевченка 0.01 1990 0,5км
560 с.Прибинь, вул.Партизанська 0.01 1990 0,32км
561 с.Прибинь, вул.Інтернаціональна 0.01 1990 0,32км
562 с.Прибинь, вул.Лісова 0.01 1990 0,8км
563 с.Прибинь, вул.Грушевського 0.01 1990 1,0км
564 с.Прибинь, вул.Набережна 0.01 1990 0,8км
565 с.Прибинь, вул.Гайова 0.01 1990 0,6км
566 с.Прибинь, вул.Зарічна 0.01 1990 0,4км
567 с.Прибинь, вул.Хутірна (х.Костянтинівка) 0.01 1990 1,0км

568 с.Прибинь, вул.Партизанська 4000 1970
569 с.Прибинь, вул.Інтернаціоналістів 4000 1975
570 Внутрішньогосподарська меліоративна мережа с.Прибинь 15126865 1978-1996
571 Колодязь с.Прибинь 1500 5шт
572 Водопропускні труби с.Прибинь 9000 9шт
573 Декоративна огорожа с.Прибинь, вул.Центральна 1147 2003 60м.п.
574 Цегляна огорожа навколо кладовища с.Прибинь, вул.Центральна 19168 2003 502м.п.
575 с.Прибинь (пошта) 246 60
576 с.Прибинь, вул.Центральна (с/р до 

Коровай)
213 32м.п.

577 Паркан дерев’яний с.Прибинь, вул.Центральна 383 1998 80м.п.
578 Пам’яник с.Шишківка, вул.Центральна, 22 5993 1975
579 Пам’ятник "Братська могила" с.Шишківка 60
580 Дорога з твердим покриттям с.Шишківка, вул.І.Бардакова 312372 1986 1,5км.
581 Дорога з твердим покриттям с.Шишківка до с.Рудня 301909 1990 1,2км.
582 с.Шишківка, вул.Центральна                                               1,25км.
583 с.Шишківка,вул.Шкільна 0,81км.
584 с.Шишківка,вул.Першотравнева 0,902км.
585 с.Шишківка,вул.Зелена 0,868км.
586 с.Шишківка,вул.І.Бардакова 0,81км.
587 Колодязь с.Шишківка 275 1шт
588 Колодязь с.Шишківка 4900 14шт
589 Водопропускні труби с.Шишківка 5000 5шт
590 Міст с.Шишківка, вул.І.Бардакова 4000 1975
591 Огорожа с.Шишківка 300 300м.п.
592 Пам’ятник "Братська могила" с.Рудня 100
593 Міст-перехід с.Рудня 500
594 с.Рудня, вул.Пісчана 0,61км.
595 с.Рудня, вул.Зарічна 0,6км.
596 с.Рудня, вул.Ярославська 1,35км.

597 187 1971
598 272 1971
599 с.Рейментарівка, вул.Шевченка                                                                             3695.4 2004 0,4 км
600 с.Рейментарівка, вул.Туніка                                                                                14781.6 2004 1,6 км
601 с.Рейментарівка, вул.Туніка 0.01 1,2км.
602 с.Рейментарівка, вул. Шевченка 0.01 4,8км.
603 с.Рейментарівка, вул. Лісова 0.01 0,7км. 
604 ПЛІ-0,4 кВт вуличне освітлення с.Рейментарівка, вул.Туніка, вул.Шевченка 382982.3 2020 1,983км

605 Паркан залізобетонний с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6 22014.3 2018 50м.
606 Огорожа с.Рейментарівка (адмінприміщення та 

пам’ятник)
45980 2017 124

607 Огорожа с.Рейментарівка, кладовище 29729.76 2017 108 м.п.
608 Огорожа дерев’яна с.Рейментарівка, кладовище 11825.86 2019 156 м.п.
609 с.Рейментарівка (клуб) 5525 2021 28м.п.
610 Огорода с.Рейментарівка, вул. Туніка, кладовище 9127.14 2019 140м.п.
611 Бетонний паркан с.Рейментарівка, вул.Шевченка 17357 2021 45 м.п.
612 Меліоративні системи с.Рейментарівка 141960 2004
613 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка 194269.94 2019 249,6 кв.м.
614 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка - вул.Шевченка 90856.3 2019 240 кв.м.

615 Дитячий майданчик в комплекті (малий) с.Рейментарівка 37500 2020
616 Пам’ятник с.Олійники 5000 2013
617 с.Олійники   1,3 км
618 с.Гутище 1,5 км 
619 с.Заладдя   0,6 км

620 Пам’ятник "Обеліск Слави" с.Рибинськ, вул.Зелена 3426 1980

Прибинський старостинський округ

Міст

Автозупинка

Дорого з твердим покриттям

Пам’ятник

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Дорога з твердим покриттям

Грунтові дороги

Рейментарівський старостинський округ

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Огорожа 

Корюківська міська рада

Рибинський старостинський округ

с.Рейментарівка (центр села)



621 Автобусна зупинка с.Рибинськ, вул.Зелена 1000 2020
622 Вивіска про в’їзді с.Рибинськ 1210 2019
623 Павільон "Ринок" с.Рибинськ, вул.Зелена 464 1990
624 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Зелена та Перемоги 154944.58 2017 1,5км
625 Вуличне освітлення КТП №191-9 с.Рибинськ, вул.Лугова та Перемоги 150484.5 2019 1,0км
626 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Нова та Зелена 31034 2020 1,18км
627 Вуличне освітлення КТП №333-9 с.Рибинськ, вул.Першотравнева та 

Перемоги
160788.88 2020 1,0км



628 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Садова 21060 2020 0,36км
629 Внутрішньогосподарські меліоративні мережі с.Рибинськ 1460781 1980
630 Колодязь с.Рибинськ, вул.Зелена 200 2019 1шт
631 Колодязь с.Рибинськ 8700 2019 29 шт
632 с.Рибинськ-с.Парастовське, вул.Весела 1166313 1980 3,1км
633 с.Рибинськ, вул.Першотравнева 225738 1980 0,6км
634 с.Новоселівка, вул.Партизанська 827706 1980 2,2км
635 Дорога з твердим покриттям с.Рибинськ, вул.Дачна 222057 2010 0,8км
636 с.Рибинськ, вул.Нова 53541 1980 0,6км
637 с.Рибинськ, вул.Дачна 53541 1980 0,6км
638 с.Рибинськ, вул.Першотравнева 26769 1980 0,3км
639 Дитячий майданчик с.Рибинськ, вул.Зелена 66660 2017
640 Паркан з полімербитону (кругом пам’ятника) с.Рибинськ, вул.Зелена 27136.9 2019
641 Паркан з полімербитону с.Рибинськ, вул.Зелена, 37 4050 2020 9м.п.
642 Паркан з полімербитону с.Рибинськ, кладовище 26465.14 2019
643 с.Рибинськ (школа і майданчик) 102 2019 250м.п.
644 с.Рибинськ, біля старостату 374 17м.п.
645 Колодязь с.Голубівка, вул.Центральна 300 2019 1шт
646 Колодязь с.Ж.Буда 1500 2019 5шт
647 Грунтова дорога с.Лісове, вул.Лісова 142768 1980 1,6км
648 Колодязь с.Лісове 600 2019 2шт
649 Грунтова дорога с.Новоселівка, вул.Лісова 321228 1980 3,6км
650 Колодязь с.Новоселівка 900 2019 3шт
651 Грунтова дорога с.Парастовське, вул.Весела 44615 1980 0,5км
652 Колодязь с.Парастовське 1200 2019 4шт
653 Автобусна зупинка с.Стопилка 700 2020
654 с.Стописка, вул.Райдужна 223075 1980 2,5км.
655 с.Стопилка, вул.Шкільна 196306 1980 2,2км
656 с.Стопилка, вул.Болотна 187383 1980 2,1км
657 Колодязь с.Стопилка 4200 2019 14шт
658 Паркан з полімербитону с.Стопилка, кладовище 26195.15 2019

659 Пам’ятник воїнам односельцям с.Савинки, вул.Л.Українки 15593 1974
660 Автобусна зупинка с.Савинки, вул.Гагаріна 1500 2019
661 с.Савинки, вул.Мирна 217984 1994 2,5км.
662 с.Савинки, вул.Коцюбинського, 

вул.Шкільна
10379 1988 1,9км.

663 с.Савинки, вул.Зарічна 0.01 2011 2,3км.
664 с.Савинки, вул.Гагаріна 0.01 2011 1,2км.
665 с.Савинки, вул.Шевченка 0.01 2011 2,6км.
666 с.Савинки, вул.Шкільна 0.01 2011 0,5км.
667 с.Савинки, вул.Гагаріна 2100 2019 7шт.
668 с.Савинки, вул.Л.Українки 2100 2019 7шт.
669 с.Савинки, вул.Мирна 2100 2019 7шт.
670 с.Савинки, вул.Шевченка 900 2019 3шт.
671 с.Савинки, вул.Коцюбинського 2100 2019 7шт.
672 с.Савинки, вул.Шкільна 2400 2019 8шт.
673 с.Бурківка 900 2019 3шт.
674 Огорожа залізбетонна с.Савинки, вул.Гагаріна (кладовище) 67970 2020 120 п.м.
675 Огорожа кладовища дерев’яна с.Савинки, вул.Мирна 7620 2020 100м.п.
676 Огорожа дерев’яна с.Савинки, вул.Зарічна (кладовище) 2446 2021 65м.п.
677 Міст на річці "Убідь" с.Савинки 829 1983 15м.п.
678 Дитячий майданчик (комплект "Малюк") с.Савинки, вул.Л.Українки 96000 2019

679 Баскетбольне поле с.Сядрине 120 2019
680 Футбольне поле с.Сядрине 200 2019
681 Волейбольне площадка с.Сядрине 100 2019
682 Гандбольне поле с.Сядрине 140 2019
683 Лабиринт металевий с.Сядрине 300 2019
684 с.Сядрине, вул. Генерала Білого 58790 2017
685 с.Сядрине, вул.Пушкіна 27290 2017
686 Спортивний (тренажерний) майданчик с.Сядрине, вул. Генерала Білого 96400 2019
687 Пам’ятник загиблих героїв с.Сядрине, вул.Білого генерала 25826 1979
688 с.Сядрине, вул.Робоча 4721 1982 0,2км
689 с.Сядрине, вул.Молодіжна 4721 1982 0,2км
690 с.Сядрине, вул.Довженка 4721 1982 0,2км
691 с.Сядрине, вул.Заводська 16527 1975 0,7км. 
692 с.Сядрине, вул.Зелена   0.01 2019 1,3км
693 с.Сядрине, вул.Пушкіна 0.01 2019 0,9км
694 Асфальтована доріжка с.Сядрине 800 2019 200м.п.
695 Паркан залізобетонний с.Сядрине, вул.Генерала Білого 61496.03 2018 140м.п.
696 Паркан залізобетонна (водогабору) с.Сядрине вул.Шевченка, 30 121278.05 2018 239м.п.
697 Огорожа с.Сядрине, вул.Генерала Білого, 54 7530.96 2019 78м.п.
698 Ворота огорожі  водозавору с.Сядрине вул.Шевченка 15800 2018
699 Колодязі громадського користування             с.Сядрине, с.Тельне, с.Самотуги 16900 2019 39 шт
700 Місцева станція перекачки стічних вод с.Сядрине, вул. Заводська 12877.97 2020
701 Вуличне освітлення с.Сядрине, вул.Г.Білого 10983 2010 1,4км
702 Вуличне освітлення ПЛІ-0.4кВт с.Сядрине 125556.38 2018 0,733км.
703 с.Тільне, вул.Мирна 530800 1985 0,8км
704 с.Тельне, вул.Шевченка                                                              261298 1999 1,8км
705 Грунтові дороги с.Тельне, вул.Шевченка                                                              0.01 2019 1,1км
706 с.Самотуги, вул.Першотравнева                                                            0.01 2019 0,8км
707 с.Самотуги, вул.Убідьська                        0.01 2019 1,6км

708 Меліоративні системи "Самсонівка", "Бреч", 
"Киселівка", "Сахутівка"

с.Тютюнниця 599540 2016 69,986    км

709 Меліоративні системи с.Тютюнниця 96130 43 га
710 Колодязь с.Тютюнниця, вул. Перемоги 225 2009
711 Колодязь  с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, вул. 

Шкільна
534 1985 3 шт.

Грунтова дорога

Грунтові дороги

Димячий майданчик (комплект)

Тютюнницький старостинський округ

Сядринський старостинський округ

Дорого з твердим покриттям

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Дорога з твердим покриттям

Дорога з твердим покриттям

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Корюківська міська рада

Асфальтна дорога

Корюківська міська рада

Громадські колодязі

Савинківський старостинський округ

Огорожа дерев’яна



712 Артскважина с.Тютюнниця 21602 1978
713 Башня Рожновського с.Тютюнниця 28.02.19 рішення про 

списання
732 1986

714 Асфальтове покриття (біля с.ради) с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56 50310 1990 387
715 Дорога (прифермська) с.Тютюнниця 2352 1992 0,5 км
716 с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького 0.01 2019 1,3 км
717 с.Тютюнниця, вул. Лугова 0.01 2019 1,0 км
718 с.Тютюнниця, вул. Миколи Лущика 0.01 2019 1,5 км

Грунтова дорога



719 с.Тютюнниця, вул. Перемоги 0.01 2019 1,5 км
720 с.Тютюнниця, вул. Шкільна 0.01 2019 1,0 км
721 Огорожа (дерев’яний штахетник) СК с.Тютюнниця 1167 1990
722 Огорожа біля адмінприміщення с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б, 56б 4576 2020 8м.п.
723 Огорожа дерев’яна с.Тютюнниця,вул.Б.Хмельницького,47 6043.23 2020 50п.м.
724 Огорожа колодязя 3 шт с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б 14400 2018
725 Огорожа бетонна с.Тютюнниця (кладовище) 50685 2017 194м.п.
726 ПЛІ - 0,4 кВ вуличне освітлення с.Тютюнниця 298370.53 2017 2.345
727 Дитячий майданчик в комплекті (великий) с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б. 83100.00 2020
728 Меморіальна дошка загиблого учасника АТО 

Лущик М.Г.
с.Тютюнниця 1400 2015

729 Братська могила радянським воїнам с.Тютюнниця 205 2015
730 Братська могила мирних жителів с.Сахутівка 2407 1986
731 Грунтова дорога с.Самсонівка, вул. Зелена 0.01 1986 1,5 км
732 Меліоративні системи с.Сахутівка,  с.Самсонівка 3388279 1134 га
733 Водопровід с.Сахутівка 21178 1985
734 Артскважина с.Сахутівка 31152 1978
735 Башня Рожновського с.Сахутівка 663 1985
736 Дитячий майданчик с.Сахутівка 21000 2018
737 Спортивний майданчик с.Сахутівка, вул.Десняка, 51 555 2001
738 Дорога (прифермська) с.Сахутівка 151392 1978 1 км
739 с.Сахутівка, вул.Десняка 0.01 2019 6 км
740 с.Сахутівка, вул. Матросова 0.01 2019 5,9 км
741 с.Сахутівка, вул. Молодіжна 0.01 2019 1,0 км
742 с.Сахутівка, вул. Шевченка 0.01 2019 1км
743 с.Сахутівка, вул. Незалежності 0.01 2019 1,5 км
744 Стадіон с.Сахутівка 3532 1980
745 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Сахутівка, вул. Шевченка від КТП-53 та 

КТП-356
502977.38 2018 2,959км

746 с.Сахутівка  ЗОШ 941 1989
747 с.Сахутівка  стадіон 600 2016 100 м.
748 с.Сахутівка  кладовище 5052 2017 200 м.
749 с.Сахутівка  клуб 63159.29 2018 146 м.
750 с.Сахутівка кладовище 44049 2018 100 м.
751 с.Сахутівка, вул.Шевченка 48455.74 2018 110 м.
752 Колодязь с.Сахутівка 100 2019 2 шт
753 Огорожа колодязя 2 шт с.Сахутівка 9600 2018 2 шт
754 Ворота огорожі кладовища с. Сахутівка 15800 2018
755 Дорога (прифермська) с.Костючки 596054 1986 5 км
756 с.Костючки, вул. Гагаріна 0.01 2019 1 км
757 с.Костючки, вул. Лесі Українки 0.01 2019 1,5 км
758 с.Костючки, вул. Кошового 0.01 2019 1,2 км
759 с.Костючки, вул. Лісова 0.01 2019 1,0 км
760 Огорожа дерев’яна с.Костючки, кладовище 5520 2020 81п.м.
761 Грунтова дорога с.Кугуки, вул.Дачна 0.01 2019 0,2 км

762 Пам’ятник загиблим односельчанам 16851.38 2002
763 Пам’ятник загиблому воїну 19950 2010
764 Дорога з твердим покриттям с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 299454.93 1992 4,7 км
765 Дорога грунтова с.Хотіївка, вул. Садова 0.01 1991 2,7км
766 Міст залізобетонний с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 323476.37 2018 131,6кв.м.
767 Бетонна огорожа с.Хотіївка 46550 2011
768 Огорожа центрального кладовища с.Хотіївка 65460 2019 133м.
769 Огорожа колодязя з бетонним кільцем с.Хотіївка 6000 2017
770 Огорожа колодязя 5 шт с.Хотіївка 22500 2017
771 Огорожа колодязя 3 шт. с.Хотіївка 4500 2017
772 Колодязі громадського користування 3 шт с.Хотіївка 810 2019
773 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Хотіївка, вул.Довженка від КТП-427 252658.11 2018 1,626км
774 Лінія електроповітряна с.Хотіївка 1975/ 03
775 Дитячий майданчик с.Хотіївка 49050 2019

ВСЬОГО: 183019154.94

1 Водопровідна башта м.Корюківка, вул.Франка 101646.34 2008
2 Водозабір та свердловина м.Корюківка, вул.Франка 19286.95 2008
3 Водозабір м.Корюківка, вул. З.Космодем’янська 893037.93 2008
4 Свердловини м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 492181 2008 3шт
5 Каналізаційна насосна станція м.Корюківка, вул.Чернігівська 535707.62 2008
6 Насосна станція м.Корюківка, вул.Бульварна 5222.3 2008
7 Станція перекачки Райагробуд м.Корюківка, вул.Костюк Г., 22 22140 2008
8 Станція управління на водозаборі м. Корюківка 459000 2008
9 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Свобода та Бібліотечна 535763 2016

10 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Вокзальна 22264.12 2016
11 Водогін м.Корюківка, вул.Молодіжна 282711.48 2018 773м.п.
12 Станція перекачки м.Корюківка, вул. Костюк Г. 2420 2008
13 Позаплощадні мережі водозабору м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 136388.74 2008 1500 м.
14 Наружні мережі (60 квартирного житл.будинку) с. Корюківка, вул.Бульварна 5464.82 2008
15 Мережі м.Корюківка, вул. Костюк Г. (перед 

Райагробудом)
29372.72 2008

16 Мережі м.Корюківка, ІІ пров.Садова - вул. 40 років 
Перемоги

22875 2008

17 Мережі м.Корюківка, вул.Сагайдачного 14848.61 2008
18 Мережі м.Корюківка, вул. Братчикова-

вул.Вокзальна
46537.5 2008

19 Мережі м.Корюківка, вул.Дудка 12271.84 2008
20 Мережа м.Корюківка, вул.Сагайдачного 13200 2008
21 Мережа м.Корюківка, вул.Зарічна 35308 2008
22 Мережа м.Корюківка, вул.Робоча, 

Стржалковського, пров.Стржалковського
45000 2008

23 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 4000 2008
24 Мережа м.Корюківка, вул.Братчикова 45000 2008
25 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, Земська, 

Костюк Г.
19500 2008

26 Мережа м.Корюківка, вул. Воїнів  
Інтернаціоналістів

18900 2008

27 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, Кошового 25774 2008

Огорожа (дерев’яний штахетник)                 

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

Корюківська міська рада
Хотіївський старостинський округ

Грунтова дорога

Паркан залізобетонний

с.Хотіївка



28 Мережа м.Корюківка, вул.Паркова 107509 2008
29 Мережа м.Корюківка, вулиці: Зелена, Дудко 18023 2008
30 Мережа м.Корюківка, вул. Лесі Українки, 

пров.Корнієвського
68000 2008

31 Мережа м.Корюківка, вул.Пушкіна 15251 2008
32 Мережа м.Корюківка, вулиці: Чернігівська, 

Енергетична, Європейська, Дружби
34450 2008



33 Мережа м.Корюківка, вул.Першотравнева 20000 2008
34 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, Весняна 15000 2008
35 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, 

Чернігівська
31500 2008

36 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 31100 2009
37 Мережа м.Корюківка, передано від Комунальника 6482 2008

38 Мережа м.Корюківка, вулиці: Франка, Прорізна, 
Патріотів

520500 2009

39 Мережа м.Корюківка, вул. Соборна - Нова 82700 2009
40 Мережа м.Корюківка, вулиці: Лісна, Перемоги, 

Чернігівська
308327 2009

41 Мережа м.Корюківка, вул. 8 Березня 31200 2009
42 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 32500 2009
43 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 20500 2009
44 Мережа м.Корюківка,  вул. Червонохутірська 31308 2009
45 Водопровідні мережі м.Корюківка, вул. Шевченка 563063.72 2008
46 Мережа м.Корюківка, вул. Українська 14760 2008
47 Мережа водопостачання м.Корюківка, вул.Вокзальна, 30-82 705159.17 2019 1013м.п.
48 Водопровід м.Корюківка, вулиці: Вокзальна, Дудка,  

Зої Космодем’янської
625196 2012

49 Водогін м.Корюківка, вул.Індустріальна 235000 2016
50 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Зелена, Лугова, 

Калинова, Дачна, Маяковського
551124 2014

51 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Набережна, Мирна, 
Нова, Малинова, Лермонтова, Вишнева, 
Свободи

753155 2015

52 Каналізаційні мережі м.Корюківка 108265.26 2008
53 Каналізаційні мережі (60 квартирного житлового 

будинку)
с. Корюківка, вул.Бульварна 38574.27 2008

54 Пожгідранти м.Корюківка 6984.33 2008
55 Пожгідранти м.Корюківка, вул. І.Франка 16980 2009
56 Пожгідранти м.Корюківка, вул. Патріотів, І.Франка 12931 2009
57 Каналізаційна насосна станція та каналізаційний 

колектор
м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8Б 3092393.38 2020 32.7

ВСЬОГО: 11943758.1

1 Полігон твердих побутових відходів м.Корюківка, вул.Куйбишева, 32 15002
2 Дитячі каруселі (2 штуки) м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 3300 2012
3 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 42-44 154125 2016
4 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 74 10000 2016
5 Дитячий ігровий майданчик м.Корюківка, вул.Передзаводська,6 47000 2021
6 Паркан з металопрофілю м.Корюківка, Індустріальна, 12 14088.33 2021

ВСЬОГО: 243515.33

1 Кладовище (в т.ч. земельна ділянка 8,9244 га  та 
огорожа)

1304573 2016

2 Металевий вагончик для обслуговування 
кладовища

39920 2020

3 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Дружба 172950 2016
4 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Бульварний 24000 2016
5 Змощення асфальтоване м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1 1328.54 10кв.м.
6 Паркан бетонний м.Корюківка, вул. Шевченка, 87 3722 16м.п.
7 Дерев’яний кіоск з вбудованими столами 364000 2021 7шт.
8 Дерев’яний кіоск з вбудованими з ролетами 101420 2021 2шт
9 Вагончик 27045.05 2020
10 Місце відпочинку м.Корюківка, вул. Костюк Г 11423.27 2020
11 Альтанка 70000 2021
12 Парасолька 61200 2021 4шт
13 Шезлонг дерев’яний 60000 2021 8шт
14 Лавки "Діметріо" зі спинкою 63000 2021 6шт
15 Велопарковка "Юніверсал" 5000 2021
16 с.Наумівка, вул.Шевченка 51000 2021
17 с.Наумівка, вул.Партизанська 51000 2021
18 Місце відпочинку с.Тютюнниця (виїзд с.Сахутівка) 14767 2021

ВСЬОГО: 2426348.86

1 Артезіанська свердловина с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22 21688 1981
2 Башня №1 с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22 

(біля БК)
15197 1982

3 Центральна система водопостачання с.Білошицька Слобода (старостат) 317589 1986 4,5 км
4 Башня №2 с.Білошицька Слобода, вул.Чкалова, (біля 

СТФ)
17964 1994

5 Станція біоочистки с.Наумівка 237212 2018
6 Насосна станція с.Наумівка 504241.02 2018
7 Артезіанська свердловина №8/1550 с.Наумівка 125490 1977
8 5270 2004
9 7587 2004
10 Водопровід с.Наумівка 80063 2004 15,6 км
11 Мережа по водовідведенню с.Наумівка 31936 2004 8,6 км
12 Свердловина №14 13289 1984
13 Свердловина №19 28969 1991
14 Свердловина №1 325 1968 9,6кв.м.
15 Водопровідна башта 205 1968
16 Водопровідна мережа 930 1968 824м.п.
17 Скважина с.Охрамієвичі, вул.Польова, 45 558 1992
18 Водопровідна мережа с.Охрамієвичі, вул.Молодіжна, Шевченка 22223 1984 1647м.п.
19 Водопровід с.Перелюб, вул.Крайова, Шевченка, 

Центральна, Молодіжна
2110 1975 1,3км. 

20 Башня Рожновського с.Перелюб, вул.Крайова, 7а 9226 1975
21 Артезіанська свердловина с.Перелюб 11000 1975

Комунальне підприємство "Убідьське " Корюківської міської ради

м.Корюківка, вул.Костюк Г.,26    

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Водонапірна башта с.Наумівка 

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 8Б

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 24Б

Автобусна зупинка

м.Корюківка, вул.Ринкова, 22А

м.Корюківка, міський пляж

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради



22 11600 1995
23 12000 1995
24 607237 1997 9,59км
25 84742 2010 1,07км
26 Башня Рожновського 12293 1989
27 Водопровід с.Рибинськ, вул.Зелена-Садова 42765 1980 2км.
28 Башня Рожновського с.Рибинськ, вул.Зелена 8441 1980
29 Біоставки 3 шт. 914556 1980 1,419га
30 Відстійник повторний 37289 1980
31 Градирня 34314 1980
32 Водопроводні мережі 38628 1980 4,5 км
33 Будівля КНС 129888 1980
34 Внутрішньо-площадні каналізаційні сіті 142302 1980 2км
35 с.Сядрине,  вул.Шевченка, Молодіжна, 

Робоча, Довженка  
14278 1990 2,6 км

36 с.Сядрине , вул.Шевченка, Пушкіна, Зелена 142776 2009  3,406км

37 Водогін 771930 1993 15км
38 Башня Рожновського 1000 2шт
39 Артскважина 385440 1993 2шт
40 Елексромережа (трансформатор) 39901 1993
41 с.Сядрине (Бригада) 548 1980
42 с.Сядрине (Бригада) 11851 1983
43 с.Сядрине, вул.Заводська 5869 2005 24м
44 с.Сядрине, вул.Шевченка 142064 1990 40м
45 с.Сядрине (Бригада) 26315 1976
46 с.Сядрине, вул.Шевченка 9052 1991
47 с.Тільне 5880 1978
48 с.Тільне 5880 1978  

ВСЬОГО: 5091911.02
РАЗОМ: 202724688.25

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Артсвердловина

Водогін 

с.Савинки

Артсвердловина

Башня Рожновського

Водопровід

с.Прибинь

с.Прибинь

Артезіанська свердловина

с.Сядрине, вул.Заводська  



№ 
з/п

Назва майна 
(основних засобів) Місце

  знаходження 

Рік введення 
в 

експлуатацію

Площа, 
кв.м.

майна, 
грн.

1 2 3 4 5 6

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченка,160 1951 240455.49
2 2-х кімнатна квартира м.Корюківка, вул. Червонохутірська, 

84 кв.2
2015 94383.16

3 Квартира для вчителів 1976 80 37550.39
4 Хлів господарський 1988 17820
5 Квартира у 8-ми квартирному 

будинку
с.Буда, вул.Центральна, 4а/7 1974 114548.67

6 Квартира у 8-ми квартирному 
будинку

с.Буда, вул.Центральна, 4б/1 1975 52 169840.81

7 Житловий будинок с.Буда, вул. Центральна, 30 1999 9870.44
8 Житловий будинок с.Соснівка, вул.Поштова 1974 64 27382.37
9 Житловий будинок с.Соснівка, вул. Шкільна 1976 62.3 26209.7

10 Житловий будинок с.Шишка 1999 20135
11 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна, 21 1987 60.4 53720
12 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 37 2003 33.7 39418
13 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна, 10 1999 54 93343
14 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 14 1999 56.7 83585
15 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна,6 1976 50.9 76103
16 Квартира №8 с.Наумівка,вул.Шевченка, 103/8 1976 52 74387
17 Житловий будинок с.Наумівка, вул.Шевченка, 73 1975 67 104824
18 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 6/2 1983 47 82486
19 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 29 2004 56 10404
20 Житловий будинок с.Переділ, вул.Польова, 3 1999 31 21599
21 Трьохквартирний будинок с.Домашлин, вул.Центральна, 12а 1987 347411
22 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 14 1955 61.6 19631
23 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 14 1986 510 250559
24 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 28 1970 190 71671
25 Будинок квартира с.Перелюб, вул.Крайова, 38 1986 78 66177
26 Житловий будинок с.Перелюб, вул.Л.Українки, 4 1992 78 17140
27 Двохквартирний житловий 

будинок
с.Перелюб, вул.Крайова, 40 1982 156 78594

28 Житловий будинок 1978 51 39943
29 Хлів 1978 35 14369
30 Погріб 1978 8 2659
31 Житловий будинок вчителя с.Прибинь, вул.Центральна 1979 226.8 1109171
32 Житловий будинок вчителя с.Прибинь, вул.Лісова 1957 57 19997
33 Півбудинку с.Стопилка 1990 85839
34 Житловий будинок №1 1980 78 34751
35 Хлів житлового будинку 1980 40 7321
36 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 4 2007 56760
37 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 12 1998 14229
38 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 30 1998 8382
39 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 32 1998 38181
40 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 37 2008 55 55025
41 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 41 1998 11782
42 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 42 2004 57398
43 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Шкільна, 57 1998 34173
44 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 6 2000 6738
45 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Л.Українки, 14 2005 54 64371
46 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 16 2000 38110
47 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 33 2005 103914
48 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 38 2003 75 59859
49 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 67 1998 13146
50 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 71 2003 22051

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради восьмого скликання 
від  30 червня 2022 року  № 32-13/VIІI

 ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                            
                                об’єктів житлового фонду комунальної власності Корюківської міської територіальної громади                                                            

с.Буда, вул.Центральна, 19а, б

Балансоутримувач Корюківська міська рада

с.Перелюб, вул.Шевченка, 4

с.Рибинськ, вул. Зелена, 44



51 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 77 2004 41234
52 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 22 1998 70176
53 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 29 2004 24409
54 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 35 1998 11747



56 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 36 1998 9631
57 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 43 2003 32277
58 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 44 1998 8160
59 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 52 1998 5806
60 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 54 2003 7597
61 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 62 2007 69629
62 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 78 1998 14870
63 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 8 1998 8347
64 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 12 1998 18503
65 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 15 1998 5836
66 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 27 2008 21661
67 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 33 1998 9498
68 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 48 2005 75 60146
69 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 31 1998 75 66535
70 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 44 1998 20570
71 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 59 1998 46991
72 Житловий будинок с.Сядрине, вул.Г.Білого, 31 1987 39343.28
73 Квартира с.Тютюнниця, вул.Шкільна, 8,кв.2 1970 106.6 21944
74 Житловий будинок №1 с.Хотіївка, вул.Довженка, 31 1989 42 3353
75 Житловий будинок №2 с.Хотіївка, вул.Лісова, 24 1989 31 4015.35
76 Житловий будинок учителя 1964 28875
77 Сарай 1975 2311
78 Сарай 1975 485
79 Житловий будинок учителя с.Шишківка, вул.Центральна 1979 11200

ВСЬОГО: 4812566.66

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна,64 1946 57.2 56000
2 Квартира №11 м.Корюківка, вул.Вокзальна,3 1993 45.57 385000
3 Квартира №3 м.Корюківка, вул.Бульварна,36 1995 64 300000
4 Квартира №4 м.Корюківка, вул.Дудка,39 1997 46.4 300000
5 Квартира №1 2017 64.7 450864.3
6 Квартира №2 2017 47.3 445120.8
7 Квартира №4 2017 66.2 450864.3
8 Квартира №11 2017 47.5 325137
9 Квартира №14 2017 47.9 327875
10 Квартира №17 2017 50.6 455650.6
11 Квартира №29 2017 50.5 345672
12 Квартира №44 2021 55.5 549450
13 Квартира №6 м.Корюківка, вул.Бульварна, 20 1970 46.2 443000
14 Житловий будинок з господ. 

будівляти та зем.ділянка 
0,096 га

м.Корюківка, ІІІ пров.Лесі Українки, 
24 а

2003 106 300000

15 Житловий будинок с.Бобрик 1993 17145.7
16 Квартира №51 м.Корюківка, вул.Зарічна,1 1981 24.4 170 519 

ВСЬОГО: 5151779.7

1 Двокімнатна квартира №30 м.Корюківка, вул.Франка, 5-в 2018 60.6 470000
ВСЬОГО: 470000

1 Житловий будинок м. Корюківка, вул.Бульварна 2 1953 1429576.39
2 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 3 1953 1564967.67
3 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 4 1952 1325005.26
4 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 7 1951 1372804.73
5 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 9 1952 1371883.17
6 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 10 1950 901652.16
7 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 11 1962 1970219.92
8 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 12 1959 2097369.32
9 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 14 1968 6626069.61
10 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15 1969 2690098.47
11 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15а 1992 1910883.56
12 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 16 1971 7624963.86

м.Корюківка, вул.Франка, 5-в

Балансоутримувач Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Балансоутримувач Комунальне некомерційне підприємтво "Корюківська центральна районна лікарня"                          
           Корюківської міської ради 

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
"Корюківський центр сімейної медицини"  Корюківської міської ради

с.Шишківка, вул.Центральна



13 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 17 1968 1899059.75
14 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 19 1970 1404346.49
15 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 20 1969 1794758.12
16 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 21 1965 808078.88



17 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 22 1968 1967194.44
18 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 23 1960 1085860.09
19 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 24 1960 326389.21
20 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 32 1973 3242148.47
21 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34 1975 2940624.05
22 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 36 1974 3184220.54
23 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 38 1978 3674943.24
24 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   2 1975 8008872.41
25 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  3 1970 2072069.84
26 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 4 1982 10953165.31
27 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  5 1970 2454735.16
28 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  7 1972 3024633.92
29 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  8 1978 8031685.41
30 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  6 1987 8195714.64
31 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   10 1984 6193292.22
32 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 15 1973 6453537.67
33 Житловий будинок м.Корюківка,пр.Бульварний 15а 1989 4059895.09
34 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 22 1912 963622.79
35 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вознесенська,24 1953 254385.71
36 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зелена 12 1952 240675.3
37 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Індустріальна 44 1952 163690.17
38 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська,24 1949 268426.47
39 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська,73 1949 332831.46
40 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

103 1979 448391.78
41 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

133 1895 1150438.93
42 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

135 1900 2917663.25
43 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

137 1908 594398.38
44 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварної 1 А 1974 5009507.7
45 Житловий будинок м.Корюківка, вул .Колгоспна 6 1981 3957723.47
46 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 2 2303995.64
47 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 4 1986 6343828.41
48 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна, 1 1981 10540519.87
49 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна  3 1978 12160706.28
50 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Зарічна, 2 1949 706628.92
51 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 12 1954 220461.81
52 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк  33а 1995 3244113.31
53 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 37 1981 766843.37
54 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 39 1981 146858.62
55 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Першотравнева 13 1982 577106.06
56 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Дружби 24 1949 267035.45
57 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Слов'янська 6 1954 1338167.94
58 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 9 1959 349176.14
59 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко, 50 1980 13216780.81
60 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  52 1982 14557407.13
61 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  56 1971 12620981.26
62 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  71 1964 1302626.98
63 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  75 1968 4077622.08
64 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  79 1950 1286551.82
65 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  81 1950 1286551.82
66 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко   42 1993 828923.11
67 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  48 1985 17507798.28
68 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  74 1994 946521.76
69 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Земська 14 1958 126245.2
70 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 1990 12515455.24
71 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 а 1990 15155219.38
72 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Предзаводська 6 1983 7651202.28
73 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 3 1994 12629372.41
74 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34а 1995 3358447.77
75 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  76 1999 15624342.49
76 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко 76/53 689374.5



77 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 2 1963 197075.02
78 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  44 1988 11972438.27
79 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 26 1988 4109247.42
80 Житловий будинок м.Корюківка, пров.Бульварний,13 1114889.59



81 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Індустріальна, 31/6 1981 879521.48
82 Житловий будинок  м.Корюківка, вул.Бульварна 36/2 150000

ВСЬОГО: 321732512.4

1 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Заводська, 13 1952 590 303201
2 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Г.Білого, 67 1983 1196 2417172
3 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 32/1/2 1965 101.8 72427
4 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 2/2 1965 48.5 69097
5 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Шевченка, 33/2 1992 63 22281

ВСЬОГО: 2884178

1
Житловий недобудований 
будинок

м.Корюківка, пров. Лесі України ІІІ, 8 2135.23

2
Житловий недобудований 
будинок

м.Корюківка, пров. Лесі України ІІІ, 9 15924.51

ВСЬОГО: 18059.74
РАЗОМ 335069096.5

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Балансоутримувач Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс"

Балансоутримувач Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради



№ з/п Назва підприємства, 
установи, організації, 
закладу-користувача

Назва майна 
(основних засобів)

Місце 
знаходження 

Реєстраційний 
номер

Рік 
випуску

Первісна 
вартість

 майна, грн.
1 2 3 4 5 6 7

1 СБУ (оренда) Автомобіль RENAULT DUSTER СВ0833ВХ 2019 620167.66
2 КП "Благоустрій" (оренда)

Трактор колісний ХТЗ-150К-09.172.00
31598СВ 2019 1580000.00

3 ЖЕК (оренда) Сміттєвоз з навісним обладнанням 
ФПВ-442В

СВ1838СВ 2019 2946849.83

4 ФОП Суярко О.П.(оренда) Автомобіль САЗ 3507 СВ9528АО 2010 7769
5 Корюківська міська рада Скутер 2010 5000
6 КП "Убідьське" (оренда) Пожежний автомобіль ГАЗ-53А с.Домашлин 2970РМЕ 1983 3835
7 Зернозб. комбайн "Енисей" 1200 1995 44817.62
8 Трактор ЮМЗ-6 15661 ЯО 2001 17675
9 Трактор МТЗ-80 12022 ПО 1994 18624.07

10 Гноєрозкидач 1994 1965
11 Пруг ПН 2-35 1996 952
12 Пруг ПН 3-35 1998 1880
13 Сіялка СЗ-3,6А 1996 4530.36
14 Причеп 2ПТС-4 1991 3013.54
15 Автомобіль RENAULT DUSTER 

універсал - И
м.Корюківка СВ1008ВК 2017 399489.43

16 Автомобіль RENAULT LODGY м.Корюківка СВ8546ЕС 2019 463631.04
ВСЬОГО: 6120199.55

1 DAE WOOF-80 Lanos TF 69У СВ 49-49- АК 2008 49533.00
2 Автомобіль ГАЗ - 53А СВ4666ВІ 1980 3640
3 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4661ВІ 2011 289166
4 Автобус ЛАЗ 695Н 068-60 МН 1987 25660
5 Автобус БАЗ-А079.31Ш СВ4660ВІ 2013 312500
6 Автобус ГАЗ – 32213 3ПАХ 12Д СВ4667ВІ 2006 61914
7 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4662ВІ 2012 298333
8 Автобус АС-Р4234 "МРІЯ" СВ4665ВІ 2016 1164166.67
9 Автобус АТАМАN D093S4 СВ7109ВМ 2017 2119800
10 Автобус АТАМАN D093S2 СВ2067СА 2019 1845000
11 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4591СХ 2020 1837748.61
12 Автобус ЧАЗ-А074.01 с.Забарівка СВ4663ВІ 2009 160417
13 Автобус ПАЗ - 672 СВ4668ВІ 1986 18687
14 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4590СХ 2020 1837748.61
15 Автобус АСЧ  ГАЗ -53 СВ9089СВ 1990 8,213
16 Автобус ЗАЗ А08А2В-10 СВ1054ЕС 2021 1,599,999.9
17 Автобус ЗАЗ А08А2В-10 СВ1052ЕС 2021 1,599,999.9
18 Трактор Т-40А 12064 ЯО 1968 4,173
19 Причіп 2 ПТС-4 03944ЯР 1979 1,296
20 Автобус ПАЗ - 32053-07 с.Савинки СВ0223СТ 2008 141625
21 Автобус АТАМАN D093S2 с.Сядрине СВ7110ВМ 2017 1699800

ВСЬОГО: 15079420.69

1 Автомобіль CITROEN SPACE 
TOURER

м.Корюківка, 
Вокзальна, 9

СВ8552ЕС 2021 1302191.54

ВСЬОГО: 1302191.54

1 Автомобіль ГАЗ 2410 СВ 0856 СА 1987 19363.3
2 Автомобіль УАЗ 3962  02185 МН 1999 37292.2
3 Автомобіль ВАЗ 210700-20 СВ 6245 АО 2009 39195.2
4 Автомобіль FIAT DUCADO СВ 0903 ВЕ 1994 83380
5 Автомобіль ГАЗ 3110 СВ 0507 ВІ 2004 44288.2

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     
                                     рішення тринадцятої 
сесії Корюківської міської ради восьмого 
скликання                                      від 30 червня 
2022 року № 32-13/VІII

м.Корюківка

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                          
   транспортних засобів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

с.Буда

Балансоутримувач - Корюківська міська рада

Балансоутримувач - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

с.Перелюб

с.ОлександрівкаКорюківська міська рада

м.Корюківка

м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 89

с.Наумівка

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня"                                 Корюківської 
міської ради

Балансоутримувач - Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 Комунальне некомерційне 
підприємство  
"Корюківська центральна 
районна лікарня"  
Корюківської міської ради            



6 Автомобіль PEUGEOT BOXER СВ 3603 ВН 2002 99520
7 Автомобіль УАЗ 31514 СВ 2013 ВН 1994 5000
8 Автомобіль  ВАЗ 210700-20 СВ 9475 АМ 2008 10000
9 Автомобіль FIAT DUCADO СВ4937СС 2006 133200

10 Автомобіль УАЗ 3962 051-67 МН 2002 5000
ВСЬОГО: 476238.9



1 Автомобіль ВАЗ 21213 Корюківська ЛА СВ 2619 АВ 2005 1
2 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Сядринська СЛА СВ 6660 А0 2009 1
3 Автомобіль OPEL COMBO Корюківська ЛА СВ0233АР 2009 1
4 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Корюківська ЛА СВ7482 АО 2009 1
5 Автомобіль TOYOTA НІ АСІ  Корюківська ЛА О1676 МК 1997 1
6 Автомобіль RENAULT DASTER Наумівська СЛА СВ99-64ВК 2017 238035.83
7 Автомобіль ВАЗ21213»Нива» Корюківська ЛА СВ 95-37АО 1995 1
8 Автомобіль RENAULT DASTER Корюківська ЛА СВ1192СВ 2018 446071.42
9 Автомобіль RENAULT DASTER Холминська СЛА СВ3110СВ 2018 446071.402

ВСЬОГО: 1130184.652

1 Трактор Т- 40 88 - 63 АА 1993 17191.14
2 Вакуумбочка 1999 5000.00
3 Автомобіль МАЗ-533702-240КО-43 СВ 06 - 92 АІ 2008 286333.00
4 Автомобіль JAC СВ 21-79 АК 2008 52133.33
5 Автомобіль ВАЗ 2107 СВ 31-54 АТ 2011 7584.00
6 Автомоб. МАЗ -4471Р2-440-000 СВ 60 - 66 ВН 2016 996366.70
7 Трактор колісний марки Т-40М 2017 3374.00
8 Тракторний причеп 160743 1989 983.24
9 Тракторний причеп 2004 1020.00

10 Машина для розкидання піску 2017 12166.00
11 Плуг 1986 87.15

ВСЬОГО: 1382238.56

1 Автомобіль ІЖ 2717 СВ 2506 ВМ 2002 46916.04
2 Трактор МТЗ-80 15325СВ 1987 4697.14
3 Трактор SM 404 С 2016 198800.00
4 Трактор SM 404 В 2016 198800.00
5 Трактор колісний ЮМЗ-6 АКЛ 22951 СВ 2015 7250.00
6 Автомобіль ЗАЗ SENS СВ 2305 ВМ 2017 181701.90
7 Причіп 2 ПТС - 4 15327СВ 1981 2580.53
8 Причіп 2 ПТС - 4 15328СВ 1991 1660.83
9 Напівпричіп тракторний 1ПТС-0,5Д     2016 24900.00

10 Грейфер ковшовий 2012 15485.00
11 Причіп Палич Z02012 СВ 6252 ХР 2017 11270.00
12 Спеціальний вантажний 

автопідйомник
СВ 0462 ВМ 2017 2150401.91

13 Машина для дорожньої розмітки DP-
68321L з пристроєм для нанесення 
кульок

2017 198 132,00

14
Автопідйомник С АП-17 на шасі ГАЗ 
3309

СВ 4256 АТ 2011 175000

15 Автогрейдер ДЗ-143-01 27205 СВ 2017 764495
16 Трактор Беларус -82.1 29649 СВ 2018 879800.00
17 Трактор Беларус -82.1 36574СВ 2021 49000.00
18 Трактор Т150 з бульдозерним 

обладнанням
12395 СВ 2010 201033.19

19 Автомобіль ММЗ-45021 з кузовом 
піскорозкидачем в зборі з 
гідросистемою

5666 2010 260279.22

20 Автомобіль МАЗ 5550 СЗ СВ 1028 ВН 2017 2006939.24

21
Напівпричеп тракторний з 
гідроакумулятором DL-10-1-м

28129 СВ 2018 559350

22 Трактор Т-150К 12065 ЯО 1978 20785

23
Фронтальний навантажувач Skid 
loader Alga Delta Pro 4*4

2022 887880

ВСЬОГО: 7181010.00

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради 

Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини"  
Корюківської міської ради

Корюківська житлово-
експлуатаційна контора

м.Корюківка, 
вул.Індустріальна, 12

Балансоутримувач - Корюківська житлово-експлуатаційна контора 

КП "Благоустрій" 
Корюківської міської ради 

м.Корюківка,               
вул. Костюк Г., 16/1



1 Автомобіль ВАЗ 211440 СВ 3107 АТ 2011 66458.34
2 Автомобіль ГАЗ 330210 СВ 6462 АР 2008 4323
3 Причеп 2ПТС 06334 ЯР 2008 774
4 Трактор Т16 15646 ЯО 1992 4155
5 Автомобіль ГАЗ 5314 1984 1824
6 Автомобіль ГАЗ 5319 з цистерною 

вакуумною
СВ 9485 АК 2008 35314

7 Автомайстерня аварійна ГАЗ 5314 СВ 9486 АК 2008 9590.62
8 Автомобіль САЗ 3507 СВ 9487 АК 2008 5504
9 Автомобіль ГАЗ 5319 КО-503Б-1 СВ 9488 АК 1991 63363.3

10 Екскаватор  ЄО 2621 16879 СВ 2012 248077
11 Автомобіль УАЗ 3741 СВ 4104 ВВ 2013 28584.17
12 Екскаватор навантажувач ELEX-81А-

01
28130 СВ 2017 1564000

13 Трактор колісний Беларус 892 з 
бульдозерним відвалом ОТ.00

28131 СВ 2018 621000

14 Рециклер асфальтобетону РА-800 з 
ковшом встановлений на причепі-
платформі

105039 2018 496000

15 Автомобіль VOLKSWAGEN 
CARAVELLE

CB0401CB 2019 562641.22

16 Фронтальний навантажувач Skid 
loader Alga Delta Pro 4*4

2022 887880

ВСЬОГО: 3711608.65

1 Пожежний автомобіль с.Білошицька Слобода,  
вул.Шевченка, 27

1988 6810

2 Пожежний автомобіль АУ-У-10Г-53 с.Олексадрівка СВ2679АВ 1985 1000.00
3 Причеп 2ПТС-4 28863СВ 1993 4386
4 Трактор колісний МТЗ-82 28862СВ 1989 7830
5 Пожежний автомобіль ГАЗ-66 1990 38958
6 Пожежний автомобіль 1978 7178
7 Екскаватор ЄО 2629 2146С 2012 35000
8 Пожежна машина ЗІЛ 130 с.Рибинськ 8020ЧНЛ 1990 28821
9 Трактор Т-40М Д37М 

№1002015А-02
1990 45563.00

10 Косилка КС 1990 1696
11 Причеп тракторний 1990 3984
12 Плуг 2ПТЛ тракторний металевий 596
13 Автомобіль ГАЗ 66 с.Сахутівка, 

вул.Шевченка, 66
0805ЧНП 1991 95097

14 Автомобіль ЗІЛ 130 СВ6236АО 1985 58594.58
15 Трактор МТЗ 80Л 15326СВ 1992 15514.22
16 Плуг 1787
17 Косарка 2286

Трактор "Беларус 82.1" 2022 715000
ВСЬОГО: 1070100.8

1 Автомобіль ГАЗ-53 6591 ЧНН 1987 15682.73
2 Автомобіль САЗ-3507 7062 ЧНН 1987 5670
3 Автомобіль ЗІЛ-157 пож 7793 ЧНН 1967 4435
4 Автомобіль ЗІЛ-131 ВС4976 ВН 1988 9258.62
5 Автомобіль ЗІЛ-131 03803 МН 1975 3750
6 Автомобіль ЗІЛ-131 2839 СВ 1986 99458.98
7 Автомобіль ЗІЛ-131 СВ8691ВН 1988 522383.33
8 Автомобіль Нива Шевроле СВ 6278 АА 2004 51500
9 Автомобіль Нива Шевроле 3373 СВ 2015 258250

10 Трактор МТЗ-82 15603 ЯО 1989 43750
11 Трактор МТЗ-82 15601 ЯО 1989 43750
12 Трактор МТЗ-80 15581 ЯО 1983 85155.38
13 Трактор МТЗ -80 15602 ЯО 1987 22366.67
14 Трактор МТЗ-80 02256 ЯО 1984 15815.73

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради 

с.Сядрине, 
вул.Г.Білого, 48

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради 

Балансоутримувач - районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс"                                        
Корюківської міської ради 

с. Сахутівка, 
вул.Шевченка, 40б

КП "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради 

м.Корюківка, 
пров.Вокзальний, 9

КП "Убідьське" 

с.Прибинь, вул.Іванова

РКСЛП "Корюківкаліс" м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 241

с.Охрамієвичі, 
вул.Перемоги, 25А



15 Трактор МТЗ-80 02659 НО 1983 65833.33
16 Трактор Беларусь 920 13412 СВ 2011 177786.81
17 Трактор Беларусь 82/1 23937 СВ 2015 395833.33
18 Трактор Беларусь 82/1 24266 СВ 2014 383333.33
19 Трактор Беларусь 82/1 24267 СВ 2015 366666.67
20 Трактор Беларусь 82/1 24922 СВ 2015 379166.67
21 Трактор Беларусь 82/1 Б/н 2012 181172.45
22 Трактор Беларус 1221.2 36616 СВ 2021 715555.55
23 Причеп до автомобіля 1992 8000
24 Причеп тракторний 1976 1278



25 Автокран КС-4561 на базі автомобіля Б/н 2014 64000
26 Автомобіль ГАЗ-3102 4019 РМА 1992 14887
27 Навантажувач Балканкар 25044 СВ 2016 50000
28 Автомобіль FIAT 9157 ВН 2016 271750
29 Автомобіль УАЗ 451 м СВ2850ВК 1978 50000
30 Сортиментовоз ЮМА 3046 ВІ 2016 1803359.17
31 Напівпричеп з маніпулятором 2018 509132.49
32 Причеп МАЗ - 837810 СВ7356ХР 2017 307083.33
33 Автопогрузчик 5582 ЯО 1990 10687.5
34 Автомобіль KraSZ-U39ZB6 СВ9688ЕВ 2021 415833.33
35 Автомобіль RENAULT СВ8006СХ 2021 534915.83
36 Автомобіль самоскид КСК СВ5250ЕС 2021 1075000
37 Автомобіль Lada Niva СВ3252ЕЕ 2021 306336.88
38 Автомобіль Lada Niva СВ3253ЕЕ 2021 306336.88

ВСЬОГО: 9575174.99
РАЗОМ: 47028368.33

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

ДСК                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 33-13/VIII  

 

Про прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 ДСК 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 34-13/VIII   

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Додаток 

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 34-13/VIIІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається з балансу Корюківської міської ради  

на баланс комунальним підприємствам Корюківської міської ради   
 

№ 

п/п 

Найменування майна Кількість, 

шт  

Ціна, грн Сума, грн Примітки 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради  

1 Генератор Kohler SDMO Perform 6500 

XL C5 

1 - - - 

2 Ланцюгова пила Husquarna 545 II 18” 

SP33G 

1 - - - 

Ріжучі ланцюги Saw Chain H25 45см 

(запасні частини) 

3 

3 Ланцюгова пила Husquarna 545 II 18” 

SP33G  

13 17017,00 221221,00 - 

Ріжучі ланцюги Saw Chain H25 45см 

(запасні частини) 

29 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

1 Генератор Kohler SDMO Perform 6500 

XL C5 

1 - - - 

2 Відрізна машина  1 - - - 

Круги відрізні (запасні комплектуючі) 3 

3 Ланцюгова пила Husquarna 545 II 18” 

SP33G 

1 - - - 

Ріжучі ланцюги Saw Chain H25 45см 

(запасні комплектуючі) 

5 

4 Вуличний освітлювач  1 319600,00 319600,00 До 

статутного 

капіталу 
5 Генератор Hatz Modell 6,5-2-3/L110 1 111951,00 111951,00 

Корюківська житлово – експлуатаційна контора 

1 Ланцюгова пила Husquarna 545 II 18” 

SP33G  

1 - - - 

Ріжучі ланцюги Saw Chain H25 45см 

(запасні частини) 

3 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради 

1 Ланцюгова пила Husquarna 545 II 18” 

SP33G  

1 - - - 

Ріжучі ланцюги Saw Chain H25 45см 

(запасні частини) 

3 

 

 

Секретар міської ради                                                              Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

ДСК 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 35-13/VIII  

 

Про оренду майна  

міської комунальної власності 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 36-13/VIII   

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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». 

 

2. 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.». 

 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 37-13/VIII 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

 

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», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл Помазу Павлу Павловичу 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 299 рілля, № 299 кормові угіддя.  

 



2. Дати дозвіл Сорокопуд Ганні Олександрівні 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 333 рілля, № 333 кормові угіддя. 

 

3. Дати дозвіл Бібік Марії Михайлівні 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 підприємств                             

«Україна», а саме:  

№ 462 рілля. 

 

4. Дати дозвіл Неруш Єлизаветі Федорівні 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 180 рілля, № 180 кормові угіддя. 

 

5. Дати дозвіл Яровій Марині Миколаївні 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 підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 3 рілля, № 290 сіножаті, № 148 пасовище. 

 

6. Дати дозвіл Демиденко Надії Григорівні 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 підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 2 рілля, № 135 сіножаті, № 140 пасовище. 

 



7. Дати дозвіл Мелашич Любові Петрівні 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 підприємств                             

«Колос», а саме:  

№ 125 рілля, № 33 сіножаті, № 180 пасовище. 

 

8. Дати дозвіл Дондику Сергію Григоровичу 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 підприємств                             

«ім. Коцюбинського», а саме:  

№ 130 рілля, № 22 сіножаті. 

 

9. Дати дозвіл Олійник Світлані Петрівні 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 підприємств                             

«Полісся», а саме:  

№ 125 рілля, № 33 сіножаті, № 180 пасовище. 

 

10. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-ХАРС» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв) 

для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 17,41 га згідно 

Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Самотуги Сядринського старостинського округу Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність або користування. 

 

 

 



12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  



 

  



     Додаток 1 

     до рішення тринадцятої сесії 

     Корюківської міської ради 

     восьмого скликання  

     від 30.06.2022 року № 37-13/VIІI 

 

 

Перелік  

невитребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які 

надається дозвіл ТОВ «АГРО-ХАРС» на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель для подальшого оформлення 

права оренди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

№ ділянки 

(паю) 

Площа, га 

рілля 

266 3,30 

267 3,25 

268 3,51 

269 3,69 

270 3,66 

Всього  17,41 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 38-13/VIII 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кльові Івану 

Григоровичу за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.1. Передати Кльові Івану Григоровичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5472 га – рілля (пай 222), кадастровий номер 7422489600:03:038:0004 

0,2835 га – сіножаті (пай 222), кадастровий номер 7422489600:03:000:0976 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 



1.2. Зобов’язати Кльову Івана Григоровича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Олексійовичу за межами села Шишківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Сорокопуду Володимиру Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9367 га – рілля (пай 207), кадастровий номер 7422489600:03:000:0477 

0,3043 га –пасовища (пай 207), кадастровий номер 7422489600:03:000:0978 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Сорокопуда Володимира Олексійовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бардаковій Ользі 

Степанівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Бардаковій Ользі Степанівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,9337 га – рілля (пай 192), кадастровий номер 7422489600:03:000:0462 

0,2827 га –пасовища (пай 192), кадастровий номер 7422489600:03:000:0975 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Бардакову Ольгу Степанівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Янченко Марії 

Федорівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Янченко Марії Федорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,3946 га – рілля (пай 319), кадастровий номер 7422489600:03:054:0006 

0,2834 га –пасовища (пай 319), кадастровий номер 7422489600:03:000:0319 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Янченко Марію Федорівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Костянтиновичу за межами села Шишківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Бордакову Володимиру Костянтиновичу у власність 

земельні ділянки, а саме: 

1,5999 га – рілля (пай 94), кадастровий номер 7422489600:03:000:0041 

0,7018 га –пасовища (пай 94), кадастровий номер 7422489600:03:000:0979 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Бордакова Володимира Костянтиновича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Браілу Євгену 

Валерійовичу за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Браілу Євгену Валерійовичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,3402 га – рілля (пай 59), кадастровий номер 7422481500:07:006:0023 

0,6745 га –пасовища (пай 15), кадастровий номер 7422481500:07:001:0016 

0,3456 га –сіножаті (пай 19), кадастровий номер 7422481500:07:004:0009 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Браіла Євгена Валерійовича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Яковичу за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 



7.1. Передати Лісеному Анатолію Яковичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5102 га – рілля (пай 50), кадастровий номер 7422488300:03:000:0074 

0,7864 га –пасовища (пай 37), кадастровий номер 7422488300:03:000:0307 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Лісеного Анатолія Яковича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Миколайовичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Єременку Василю Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,8442 га – рілля (пай 59), кадастровий номер 7422481500:07:009:0011 

0,8896 га –пасовища (пай 111), кадастровий номер 7422481500:07:000:0725 

0,3307 га –сіножаті (пай 194), кадастровий номер 7422481500:07:000:0290 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Єременка Василя Миколайовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Єременко Надії 

Василівні за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

9.1. Передати Єременко Надії Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,8442 га – рілля (пай 92), кадастровий номер 7422481500:07:009:0012 

0,8218 га –пасовища (пай 193), кадастровий номер 7422481500:07:054:0010 

0,3437 га –сіножаті (пай 110), кадастровий номер 7422481500:07:021:0046 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Єременко Надію Василівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 39-13/VIII 

 

Про затвердження документації із землеустрою  

щодо оформлення комунальної власності 

  

 

Розглянувши документації із землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

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. 

 

4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 
комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в пункті 1, 2 та 3 даного 

рішення за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.  
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

 

 
Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 40-13/VIII   

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок комунальної власності  

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди водного об’єкта від 11.10.2016 року, 

відповідно до якого Кирику Олександру Миколайовичу передано у строкове 

платне володіння і користування водний об’єкт із земельною ділянкою водного 

фонду загальною площею 1,3843 га для рибогосподарських потреб, в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з «Чернігівська обласна державна 

адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3021. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Кириком 

Олександром Миколайовичем додаткову угоду до договору оренди землі від 

11.10.2016 року на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного рішення. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 18.07.2014 року, відповідно 

до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

водного фонду загальною площею 25,4350 га для рибогосподарських потреб, в 

частині заміни сторони договору – орендодавця з «Корюківська районна 



державна адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0959. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

додаткову угоду до договору оренди землі від 18.07.2014 року на земельну 

ділянку, зазначену в пункті 2 даного рішення. 

 

3. Внести зміни до договору оренди землі від 04.08.2014 року, відповідно 

до якого Приватному акціонерному товариству «Куликівське молоко» передано 

у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 1,4911 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в 

частині заміни сторони договору – орендодавця з «Чернігівська обласна 

державна адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:094:0001. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

акціонерним товариством «Куликівське молоко» додаткову угоду до договору 

оренди землі від 04.08.2014 року на земельну ділянку, зазначену в пункті 3 

даного рішення. 

 

4. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0035 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:002:1093, для будівництва та 

обслуговування трансформаторної підстанції 10/0, 4кВ КТП № 405, 

розташованої по вул. Єсеніна, 1, м. Корюківка, а саме:  

4.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 4530,05 грн 

(чотири тисячі п’ятсот тридцять гривень 05 коп.)». 

4.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі п’яти 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

226,50 грн (двісті двадцять шість гривень 50 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

4.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 



5. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0027 га з 

кадастровим номером 7422410100:04:000:1403, для обслуговування 

трансформаторної підстанції КТП - 13, розташованої по вул. Чернігівська, 96, 

м. Корюківка, а саме:  

5.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 2737,80 грн 

(дві тисячі сімсот тридцять сім гривень 80 коп.)». 

5.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

82,13 грн (вісімдесят дві гривні 13 коп.) на рік згідно Додатку №1 до Договору 

«Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Орендодавця». 

5.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

5.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

6. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0025 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:001:0935, для обслуговування 

трансформаторної підстанції МТП - 317, розташованої по вул. Пушкіна, 12,            

м. Корюківка, а саме:  

6.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 3235,75 грн 

(три тисячі двісті тридцять п’ять гривень 75 коп.)». 

6.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

97,07 грн (дев’яносто сім гривень 07 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

6.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

6.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

7. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельні ділянки 



несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0085 га, а саме: 

земельна ділянка площею 0,0059 га з кадастровим номером 

7422488700:01:002:0048, розташованої по вул. Білого генерала, 69, с. Сядрине, 

та земельна ділянка площею 0,0026 га з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1108, розташованої по вул. Білого генерала, 8, с. Сядрине, а 

саме:  

7.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 5320,15 грн 

(п’ять тисяч триста двадцять гривень 15 коп.)». 

7.2. Пункт 9. Договору викласти в новій редакції:  

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

159,60 грн (сто п’ятдесят дев’ять гривень 60 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

7.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

7.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                    

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 41-13/VIII   

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 

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», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 0,1332 га з кадастровим номером 

7422488300:01:000:0258 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Лесі 

Українки, 2-Б) Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

1.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 1 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 1,0000 га з кадастровим номером 



7422488300:03:000:1128 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Гагаріна, 

16Є) Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

2.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 2 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 7,0000 га з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1129 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Гагаріна) 

Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 3 даного рішення. 

3.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

3.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 3 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Полісся СЛ» загальною площею 6,3373 га, що розташована за адресою:         

вул. Довженка, 8А, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область. 

4.1. Надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Полісся 

СЛ» земельну ділянку площею 6,3373 га з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0851 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) терміном на 1 (один) рік із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована за 

адресою: вул. Довженка, 8А, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

4.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною в пункті 4.1. даного рішення, в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від її 

нормативної грошової оцінки. 

4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Полісся СЛ» договір оренди 

землі. 



4.4. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 4.1. даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТАУЕР» загальною площею 0,0200 га, що розташована в с. Соснівка, 

Будянський старостинський округ, Корюківський район, Чернігівська область. 

5.1. Надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТАУЕР» земельну ділянку площею 0,0200 га з кадастровим номером 

7422482000:03:000:0019 для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.) терміном на 49 (сорок) років із земель 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована 

в с. Соснівка, Будянський старостинський округ, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

5.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною в пункті 5.1. даного рішення, в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від її 

нормативної грошової оцінки. 

5.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» договір оренди 

землі. 

5.4. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 5.1. даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 42-13/VIII 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» та додані до 

них матеріали, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

оренду землі», Податковим кодексом України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 

площею 0,1332 га з кадастровим номером 7422488300:01:000:0258, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Лесі Українки, 2-Б. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 1.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 



площею 1,0000 га з кадастровим номером 7422488300:03:000:1128, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Гагаріна, 16Є. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 2.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 

площею 7,0000 га з кадастровим номером 7422488300:03:000:1129, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Гагаріна. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 3 даного рішення. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 3.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 43-13/VIII   

 

Про продовження терміну дії технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів 

Корюківської міської ради 

  

 

Відповідно до ст.ст. 271, 289 Податкового кодексу України, Закону 

України «Про оцінку земель», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Ховдіївка Брецької сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області, виконаної приватним 

підприємством «Десна-Експерт-М» в 2015 році та затвердженої рішенням 

тридцять п’ятої сесії Брецької сільської ради шостого скликання 03.07.2015 

року «Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Брецької сільської ради Корюківського 

району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                          

с. Ховдіївка Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Білошицька Слобода Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної приватним підприємством «Десна-Експерт-М» 

в 2015 році та затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Білошицько-

Слобідської сільської ради шостого скликання 26.06.2015 року «Про 

затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель сіл 

населених пунктів Білошицько-Слобідської сільської ради Корюківського 



району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                         

с. Білошицька Солобода Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Майбутнє Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної приватним підприємством «Десна-Експерт-М» 

в 2015 році та затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Білошицько-

Слобідської сільської ради шостого скликання 26.06.2015 року «Про 

затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель сіл 

населених пунктів Білошицько-Слобідської сільської ради Корюківського 

району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                       

с. Майбутнє Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Прибинь Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної державним підприємством «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2015 році та 

затвердженої рішенням сорокової сесії Прибинської сільської ради шостого 

скликання 08.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Прибинської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області», на період до виготовлення, 

затвердження та введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного 

пункту с. Прибинь Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Костянтинівка Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної державним підприємством «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2015 році та 

затвердженої рішенням сорокової сесії Прибинської сільської ради шостого 

скликання 08.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Прибинської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області» на період до виготовлення, 

затвердження та введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного 

пункту с. Костянтинівка Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 44-13/VIII 

 

Про затвердження детальних 

планів території 

 

 

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 «Детальний план території в межах населеного 

пункту орієнтовною площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка 

Чернігівської обл.», розроблений ПП «Служба Замовника» та «Детальний план 

території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна в с. Бреч Корюківського 

району Чернігівської області для формування садибної житлової забудови», 

розроблений 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, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію: 

1.1. «Детальний план території в межах населеного пункту орієнтовною 

площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка Чернігівської обл.»; 

1.2. «Детальний план території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області для формування садибної 

житлової забудови». 

 



2. Визначити, що «Детальний план території в межах населеного пункту 

орієнтовною площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка Чернігівської 

обл.» та «Детальний план території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області для формування садибної 

житлової забудови» є невід’ємною складовою частиною містобудівної 

документації генерального плану міста Корюківка. 

 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради після 

скасування або завершення воєнного стану в Україні. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 
 

 

Міський голова                                                   Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 45-13/VIII 

 

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  

 

 

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, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, що додається.   

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

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

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 22.02.2017 року 

(зі змінами, рішення тридцять п’ятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 19.03.2020 року № 5-35/VII,  

тринадцятої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 45-13/VIІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2017 року 



Розділ І.  

Призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим 

учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради 

 

1. Одноразова грошова стипендія обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради (далі - 

Стипендія): 

1.1. Запроваджується з метою створення умов для виховання 

інтелектуальної та творчої особистості, підтримки обдарованих дітей та 

стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній 

культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, 

літературі та мистецтві. 

1.2. Стипендія виплачується за підсумками навчального року щороку у 

травні. 

1.3. Стипендіатами можуть бути учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та школи 

мистецтв  Корюківської міської ради. 

1.4. Кандидатами на здобуття Стипендії можуть бути учні (вихованці) 

навчальних закладів Корюківської міської ради, які мають високий або 

достатній рівень навчальних досягнень і стали переможцями ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України , обласних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів, 

змагань, які мають офіційний статус.  

1.5. Висування кандидатів на нагородження Стипендією здійснюється 

педагогічною радою навчальних закладів Корюківської міської ради. Після 

прийняття рішення дирекція навчального закладу в термін до 15 квітня 

надсилає клопотання про призначення Стипендії, копію протоколу засідання 

педагогічної ради, копії нагород до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

1.6. Якщо конкурси, олімпіади, змагання тощо не завершились до моменту 

визначення кандидатів (до 15.04), то їх результати враховуються в наступному 

періоді. 

1.7. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

до 10 травня розглядає подані навчальними закладами матеріали, складає 

список стипендіатів, готує пропозиції щодо їх нагородження та складає проєкт 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

1.8. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

затверджується список стипендіатів та розмір Стипендії, які встановлюються 

згідно з кошторисом та пропозиціями Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради.  

1.9. Виплата Стипендії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, передбачених Міською програмою роботи з обдарованою молоддю на 

відповідні роки. 



Розділ ІІ.  

Призначення щорічна премія педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради 

 

2. Щорічна премія педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради (далі - Премія): 

2.1. Запроваджується з метою піднесення ролі та авторитету педагога в 

суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної 

праці. 

2.2. Премія присуджується педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради за: 

- особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання підростаючого 

покоління, формування національних і загальнолюдських цінностей, 

утвердження національної ідеї, патріотизму, демократизації, формування 

громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий простір, 

діяльність, спрямовану на забезпечення доступності освіти, реалізації 

конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти; 

- розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і 

методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню 

якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників, 

педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних; перемогу 

в конкурсах професійної майстерності; 

- підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, конкурсів Малої Академії Наук, професійної майстерності; 

- інші результати педагогічної діяльності, що мають вплив на розв’язання 

проблем навчання і виховання підростаючого покоління. 

2.3. Виплата Премії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, передбачених Міською програмою роботи з обдарованою молоддю на 

відповідні роки. 

2.4. Висування кандидатур на відзначення Премією проводиться до 

початку навчального року за місцем роботи претендента на зборах колективів із 

забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.  

Після прийняття рішення до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подаються клопотання про призначення Премії, 

витяг з протоколу зборів трудового колективу, відомості про відповідні 

досягнення претендента, його державні та відомчі нагороди. 

2.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

розглядає подані навчальними закладами матеріали, готує пропозиції щодо 

нагородження Премією та складає проєкт рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

2.6. Премія призначається на підставі рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

2.7. Нагороджені отримують звання лауреата, диплом та грошову 

винагороду. 



2.8. Вручення Премії проводиться в урочистій обстановці під час 

проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти та 

висвітлюється в засобах масової інформації. 

2.9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за 

рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту. 

 
 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 46-13/VIII  

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 

 

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», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розширити види діяльності Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради доповнивши їх новими 

видами за наступними КВЕД: 

1.1. 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів. 

1.2. 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

 

2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

  

3. КП «Корюківкаводоканал» здійснити відповідно до вимог чинного 

законодавства України державну реєстрацію змін до установчих документів 

підприємства врахувавши пункти 1, 2 даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                               Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 46-13/VIII 
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Загальні положення 

 

1.1. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради створене рішенням шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 2008 року «Про створення міського комунального 

підприємства» (далі - Підприємство). 

1.2. Найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

1.2.1. Скорочена назва: КП «Корюківкаводоканал». 

1.3. Юридична адреса: Україна, Чернігівська область, 15300, місто 

Корюківка, провулок Вокзальний, 9. 

 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 

 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 

надання житлово – комунальних послуг, здійснення виробничої, комерційної, 

інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого 

ринку роботами, товарами та послугами. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

2.2.1. Забезпечення розвитку комунального господарства з метою 

найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства у 

всіх видах комунальних послуг; 

2.2.2. Організація водопостачання та водовідведення за договорами з 

замовниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.3. Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.4. Організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення 

води; 

2.2.5. Будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, 

теплових і каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших 

комунікаційних ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та 

теслярські роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання 

стін, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

2.2.6. Ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

2.2.7. Здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

2.2.8. Виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 

технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

2.2.9. Постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам 

нафтопродуктів, запчастин, енергоносіїв, сировини, виробничого та 

торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив та засобів захисту рослин; 

2.2.10. Оптова, роздрібна, в тому числі агентська, комісійна, 

консигнаційна та виїзна  торгівля товарами та виробами вітчизняних та 

іноземних виробників; 



2.2.11. Організація громадського харчування та відпочинку, відкриття 

кафе, барів, клубів та інших закладів; 

2.2.12. Закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки  у населення 

та інших виробників, прийом склотари; 

2.2.13. Обслуговування мереж вуличного освітлення; 

2.2.14. Здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і 

пасажирів в Україні та за її межами, надання складських та експедиційних 

послуг; 

2.2.15. Організація та проведення виставок – продажу, торгів, ярмарок, 

аукціонів, інших торгівельних заходів; 

2.2.16. Здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 

діяльності; 

2.2.17. Торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 

порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 

2.2.18. Здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних 

та фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

2.2.19. Здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 

конструкцій. 

          2.2.20. Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період( послуги 

по прибиранню снігу, льоду, посипання піщано-сольовою сумішшю); 

          2.2.21. Утримання доріг в належному санітарно-технічному стані  

(послуги з миття вулиць водою). 

2.2.22 . Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 

       2.2.23. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 

збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 

підприємствами та організаціями. 

    2.2.24. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 

впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 

завдань. 

       2.2.25. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 

2.2.26. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 

житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.2.27. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 

колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 

2.2.28. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 

захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 

2.2.29. Комплексне обслуговування об’єктів. 



2.2.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

2.2.31. Надання інших індивідуальних послуг. 

2.3. Види діяльності, що регулюються державою Підприємство здійснює 

після отримання відповідного дозволу (ліцензії). 

 2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 

вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 

 

3. Юридичний статус Підприємства 

 

3.1. Підприємство належить до комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, засновником та власником Підприємства є 

Корюківська міська рада (надалі – Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність керуючись Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

рішеннями власника та цим Статутом, який затверджується Корюківською 

міською радою. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органу. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп, 

може мати логотип, товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 

 

 

 

 



4. Майно Підприємства 

 

 4.1 Статутний  капітал підприємства визначається рішенням Власника та 

складається із цілісного майнового комплексу, системи мереж водопостачання 

та водовідведення населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади і грошових коштів (обігові кошти). Статутний капітал направляється 

для здійснення діяльності підприємства та для забезпечення його 

функціонування. 

 4.1.1. Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 

суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

     4.3. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.3.1. Майно, передане йому Власником; 

4.3.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.3.3. Доходи від цінних паперів; 

4.3.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.3.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.3.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством 

 4.4. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської 

ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.     

      4.5. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з міською радою. 

4.6. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.7. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду або арбітражного суду. 

 

5. Права та обов’язки Підприємства 

 

 5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 



5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як  по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу 

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником та 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради,  

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 

6.2. До компетенції Власника Підприємства або уповноваженого органу 

відповідно до їх власних повноважень  належать:  

6.2.1. Прийняття рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 



6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій робіт, які 

виконуються за бюджетні кошти та тарифів Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розкладу 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

6.3. Безпосереднє управління підприємством здійснює Начальник. 

Призначення керівника здійснюється міським головою шляхом укладення з ним 

строкового трудового договору ( контракту). 

6.3.1.На випадок відсутності керівника підприємства (перебування на 

лікарняному, у довгостроковому відрядженні, відпустці, тощо) управління 

підприємством здійснює заступник начальника або головний інженер за 

наявності наказу про покладення на одного із них обов’язків начальника.  

6.3.2. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 

6.5.10. Затверджує форми і системи оплати праці , встановлює 

працівникам розміри премій , винагород, надбавок і доплат відповідно до 

чинного законодавства та на умовах , передбачених колективним договором. 



6.5.11. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.12. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються через 

його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органу може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 



праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 

субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органу. 

8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 



8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не по 

дадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 47-13/VIII 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору фінансового лізингу 

КП «Корюківкаводоканал» 

 
 

З метою забезпечення належного рівня діяльності комунального 

підприємства, враховуючи Закон України «Про фінансовий лізинг», керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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: 

1.1. Загальна вартість послуг фінансового лізингу становить не більше 
15 000 000,00 грн (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.); 

1.2. Строк лізингу: до 60 місяців від дати отримання Обладнання згідно  

актом приймання-передачі до договору (-орів) фінансового лізингу; 

1.3. Авансовий платіж не більше 30% від вартості Обладнання; 
1.4. 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; 

1.5. 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); 



1.6. 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. 

 

2. Доручити начальнику КП «Корюківкаводоканал» Бабичу Сергію 
Володимировичу вивчити фінансові умови з питань надання послуг 

фінансового лізингу, провести закупівлю фінансово-лізингових послуг згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 
 

3. Уповноважити начальника КП «Корюківкаводоканал» Бабича Сергія 

Володимировича, або на час його відсутності особу, яка його заміщує: 

3.1. Укласти договір (-ори) фінансового лізингу з уповноваженим банком 
на умовах, визначених в пункті 1 даного рішення (з можливістю самостійного 

визначення інших умов цього(-их) договору (-орів) на власний розсуд), та 

договорів (-ори) страхування Техніки з визначенням страхових платежів згідно 
з тарифами, акредитованої уповноваженим банком, страхової компанії. 

3.2. Виконати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації 

цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до 

договору(орів) фінансового лізингу щодо змін специфікації предметів лізингу, 
графіка лізингових платежів тощо). 

 

4. Дозволити КП «Корюківкаводоканал» здійснювати витрати пов’язані з 
належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням 

Обладнання, згідно з вимогами законодавства та умовами договору(-орів) 

фінансового лізингу. 

 
5. КП «Корюківкаводоканал», виконавчому апарату міської ради, після 

закінчення строку лізингу, вжити заходів щодо прийняття в міську комунальну 

власність майна за договором (-орами) фінансового лізингу та оформлення всіх 
необхідних для цього документів у відповідності до вимог законодавства 

України. 

 

6. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити 
фінансування КП «Корюківкаводоканал» на весь строк лізингу, у строки та у 

розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором (-орами) 

фінансового лізингу, що буде (-уть) укладений (-ні) з уповноваженим банком. 

 
7. Контроль за виконанням даного 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 48-13/VIII 

                                                 

Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс»  

на отримання овердрафту  

на поточний рахунок 

 

 

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, ст.ст. 

26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

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

Підприємство) на отримання овердрафту на поточний рахунок від 

Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 

14360570) (далі – ПриватБанк) на наступних умовах: 

1.1. Вид кредиту: овердрафт на поточний рахунок                                                   

№ UA053052990000026002036306661. 

1.2. Сума кредиту цифрами: 1000000,00 грн (один мільйон гривень 00 

коп.).  

1.2.1. У разі зменшення ліміту погодження вищого управління 

Підприємства не потрібне. 

1.4. Цільове призначення коштів: поповнення обігових коштів. 

1.5. Зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії Кредитного 

договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту. 

1.6. Відсоткова ставка за користування кредитом:  

- протягом 1-3 днів 13,5% річних;  



- протягом 4-7 днів 14% річних; 

- протягом 8-15 днів 14,5% річних; 

- протягом 16-30 днів 15% річних; 

- більше 30 днів — 30%, разова комісія - 1%. 

1.6.1. Погашення відсотків – щодня. 

1.6.2. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу 

управління Підприємства не потрібне. 

1.7. Комісії: згідно тарифів Приватбанку. 

1.8. Строк проведення платежів за рахунок овердрафту:12 місяців з правом 

його продовження кожного разу на 365/366 днів, якщо Підприємством та 

Приватбанком не буде заявлено про припинення овердрафту за 30 днів до 

закінчення встановленого строку проведення платежів за рахунок овердрафту. 

1.9. Інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Кредитного 

договору. 

 

2. Надати повноваження директору Районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» або особі, 

що його заміщує, на укладання та підписання від імені підприємства з 

Приватбанком кредитних договорів, додаткових угод до них та інших 

документів, необхідних для виконання цього рішення.  

 

3. Контроль за виконанням даного 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 49-13/VIII 

 

Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р., 

враховуючи кадрові зміни, керуючись ст.ст. 26, 42, 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Виключити з персонального складу виконавчого комітету Корюківської 

міської ради у зв’язку із звільненням: 

1.1. Ващенка Івана Олександровича – начальника юридичного відділу – 

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради. 

 

2. Включити до персонального складу виконавчого комітету Корюківської 

міської ради: 

2.1. Бабич Вікторію Сергіївну – начальника юридичного відділу – 

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради. 

2.2. Лихотинську Лілію Анатоліївна - начальника Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головного архітектора. 

 

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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 50-13/VIII   

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

 

 

Заслухавши інформацію працівників виконавчого апарату міської ради 

щодо затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради: 

- від 21 квітня 2022 року № 94 «Про оренду майна міської комунальної 

власності»; 

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

міської комунальної власності під час воєнного стану»; 

- від 25 травня 2022 року № 145 «Про внесення змін до положення та 

порядку надання разової адресної допомоги»; 

- від 22 червня 2022 року № 193 «Про погодження отримання майна у 

вигляді гуманітарної допомоги». 

 

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 

 

21 квітня 2022 року м. Корюківка № 94   

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Враховуючи електронну заяву ФОП Давиденка М.В. від 08.04.2022 року, 

клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 

06.04.2022 року № 01-06/68, Указ Президента України від 24.02.2022 року                   

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону 

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

комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити 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.  Балансоутримувачам та Орендодавцям комунального майна 

Корюківської міської територіальної громади вжити необхідні заходи щодо 

виконання даного рішення.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради                                                            Т.СКИБА 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради                                                             В.БАБИЧ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 123    

 

Про розмір орендної плати за  

майно міської комунальної власності  

під час воєнного стану 
 

У зв’язку з введенням військового стану через агресію російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року                

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про 

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

введення воєнного стану в Україні», лист торгово-промислової палати України 

від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, звернення орендарів та орендодавців 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити, що на період з 24 лютого по 04 квітня 2022 року орендарі 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

звільняються від орендної плата за договорами оренди, окрім орендаря -                   

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».   

 

2.  Балансоутримувачам та Орендодавцям комунального майна 

Корюківської міської територіальної громади вжити необхідні заходи щодо 

виконання даного рішення.  

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради для затвердження. 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради                                                            Т.СКИБА 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради                                                             В.БАБИЧ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 145 

 

Про внесення змін до положення та порядку  

надання разової адресної допомоги 
 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації 

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

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

їхнім оселям, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України «Про 

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

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

що додається.  
 

2. Внести зміни до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги 

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

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

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

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 
Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради             В.БАБИЧ  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

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

Корюківської міської ради восьмого 

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

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ  

РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на Корюківської міської 

територіальної громади та допомоги передбаченої Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

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

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

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно 

проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади у грошовій формі. 

Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним 

органом. 

Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською радою 

при прийнятті міського бюджету. 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням отриманих 

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

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

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

урахуванням можливостей міського бюджету. 

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік. 

1.6. Матеріальна допомога надається: 

1.6.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

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

опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які 

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

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

водопостачанням тощо та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне 

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

які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 

1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

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

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

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

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

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 



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

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

сил), тощо). 

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

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

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

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

території Корюківської міської територіальної громади. 

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

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

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

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

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

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

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

соціального захисту». 

 

2. Порядок надання разової допомоги 

 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

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

або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату міської ради 

(ЦНАПу). 

2.2. До звернення додаються: 

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

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

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

потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

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

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

пункті, то підтвердженням права власності також може бути виписка з 

погосподарського обліку; 

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

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім внутрішньо 

переміщених осіб); 

- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

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

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

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 



Корюківської міської територіальної громади; 

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

матеріальна допомога. 

*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 

якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

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

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

пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

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

до заяви необхідно надати документи передбачені Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

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

2.3. Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської ради у 

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

в дуже складних життєвих обставинах матеріальна допомога за рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради може бути більшою від 

розміру, встановленого в даному Положенні в межах сум видатків передбачених 

в міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.3. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 2000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.4. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 5000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.5. Положення допомога надається 

щороку у розмірі 5000 грн.  

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

якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, виконкомом 

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

 Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без 

врахування рівня доходів громадян. 

У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку та 

комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги документів 

відповідно до п. 2.2. даного Положення. 

2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду начальнику 

відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру та 

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

рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та підписання 

міським головою, рішення передається до відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 



3. Відмова у наданні матеріальної допомоги 

 

3.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

3.1.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.2 Положення. 

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

навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та 

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

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

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

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

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

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

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

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

квартира (будинок). 

3.1.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

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

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

3.1.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

3.2. Рішення про відмову у наданні разової матеріальної допомоги 

приймається на засіданні виконавчого комітету та надається заявнику після його 

оформлення та підписання міським головою. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

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

Корюківської міської ради восьмого 

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

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 
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1. Порядок надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

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

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

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

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

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

надання разової матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

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

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо);  

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

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

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

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

території Корюківської міської територіальної громади;  

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

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

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

загиблого), місце проживання/перебування якого було зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади, до Дня захисників та 

захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

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

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

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

соціального захисту». 

3. Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про 

порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги, в межах 

сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці заходи у відповідному 

бюджетному році. 

4. Для отримання разової матеріальної допомоги постраждалий учасник 

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

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

подає заяву до виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.1 копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

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

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

проживання; 

5.2 документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 



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

заявника під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших 

пошкоджень під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо); 

5.3 копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.4 інформація про рахунок у банківській установі. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників російсько-української війни, 

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

про надання разової допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської 

міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

разової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. 

8. Підставою для здійснення виплати разової матеріальної допомоги є 

рішення виконавчого комітету про надання разової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою разової матеріальної допомоги відповідно до цього 

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

джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата разової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

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

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

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

упродовж шести місяців з дня смерті. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 червня 2022 року м. Корюківка № 193 

 

Про погодження отримання майна  

у вигляді гуманітарної допомоги  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 22.06.2022 року № 

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

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

України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

укладання Договору про отримання гуманітарної допомоги з Фондом 

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

 

2. Погодити отримання Комунальним некомерційним підприємством 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

гуманітарної допомоги згідно додатку. 

 

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

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара С.Г.: 

3.1. На підписання Договору та відповідного акту приймання-передачі 

майна. 

3.2. Здійснити заходи щодо державної реєстрації отриманого майна 

(транспортного засобу) у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

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

 



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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ  



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради             В.БАБИЧ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 22.06.2022 року № 193 

 

 

Перелік майна, 

що надається КНП «Корюківська ЦРЛ»  

Фондом Міжнародної Солідарності (Республіка Польща) 

відповідно до Договору про отримання гуманітарної допомоги 

 

Марка авто РЕНО RENAULT 

Модель авто МАСТЕР MASTER 

Найменування 

(тип) 

Спеціалізований санітарний 

автомобіль швидкої екстреної 

медичної допомоги типу B з 

обладнанням 

Код згідно 

УКТЗЕД: 8703 32 

19 00 

Рік випуску  2022  

Місць 4+1  

Об’єм двигуна 2299 см3 Дизель  

Повна маса 3500 кг  

Орієнтовна вага 2940 кг  

Колір жовтий  

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 11-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми «Перевезення пасажирів по 

місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 112 «Про виконання Програми «Перевезення пасажирів по 

місту Корюківка на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту 

Корюківка на 2019-2021 роки» (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.5. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 11-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми   

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 

роки» (далі – Програма), була затверджена рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження міських Програм».  

Програма розроблена з метою здійснення автобусних перевезень 

пасажирів по м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з 

перевізниками пасажирів по м. Корюківка та відшкодування різниці між 

вартістю, затвердженою виконкомом міської ради, та розрахованою 

перевізником вартістю квитка на перевезення одного пасажира на автобусних 

маршрутах по м. Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду на 

міських автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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. 



Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі. Виконання 

Програми дало змогу забезпечити організацію проїзду громадян на міських 

автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам 

різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом. 

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 12-13/VIII 

 

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 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 117 «Про виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 9 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до міських 

програм» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 12-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік 

 

Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік (далі – 

Програма) була прийнята рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до 

міських програм». 

Програма розроблена з метою раціонального та ефективного управління 

майном міської комунальної власності для задоволення потреб громади, 

покращення умов надання послуг населенню.  

Строк виконання Програми один рік – 2021. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

Програмою передбачено видатки на придбання об’єкта нерухомості у 

комунальну власність Корюківської міської ради.  

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади 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.     

В ході виконання Програми було придбано частину адмінбудівлі по              

вул. Вокзальна, 24.  

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня2022 року м. Корюківка № 13-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 119 «Про виконання Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Соціальний захисту окремих 

категорій населення на 2019-2021 роки» (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Пункт 1.2. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 13-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Соціальний захисту окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Соціальний захисту окремих категорій населення на 2019-2021 

роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження 

міських Програм». 

Програма розроблена з метою сприяння вирішенню проблем окремих 

категорій громадян шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, 

покращення матеріально-побутових умов, поховання близьких родичів, 

постраждалим від стихійного лиха та ін.. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, яке визначає механізм, порядок та умови 

надання матеріальної допомоги  як однієї з форм надання послуг мешканцям 

Корюківської територіальної громади, які опинились у складних життєвих 

обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, матеріальна допомога 

надавалась один раз протягом календарного року за умови подання відповідної 

заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

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. 

Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі, що дало змогу 

забезпечити  додатковий рівень соціальної підтримки та соціальних гарантій 

найбільш вразливим групам населення Корюківської міської територіальної 

громади. 

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». 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 14-13/VIII 

 

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     

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 113 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство», 

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

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід 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 (далі – Програма) 

взяти до відома (додається).  

 

2. Рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08 липня 2021 року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік» зняти з контролю у зв’язку із закінченням 

терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 14-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки розвитку  

Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

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

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік 

 

Програма 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 (далі - Програма), затверджена рішенням 

сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 2021 

року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 

2021 рік». 

Програма розроблена з метою розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення програмно-технічного 

комплексу «Є-Звітність» з метою підвищення дієвості і ефективності 

функціонування системи казначейського обслуговування, спрямованої на 

зміцнення державної фінансової системи, дотримання принципів повноти, 

ефективності та результативності, цільового спрямування бюджетних коштів, 

покращення якості послуг, що надаються органами Казначейства та направлена 

на надання практичної допомоги при підготовці та складанні звітності 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів шляхом встановлення 

необхідного сучасного комп’ютерного обладнання.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення придбання 

персонального комп’ютера. 

У 2021 році 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.  

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 15-13/VIII 

 

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  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 115 «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», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід 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 (далі – Програма) взяти до відома (додається).  

 



2. Пункт 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради від 

25.02.2021 року № 4-4/VIIІ «Про затвердження міських програм» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми Подати дане рішення 

на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 15-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

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 

 

Програма 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 (далі – Програма), 

затверджена рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських 

програм». 

Програма розроблена з метою удосконалення військово-патріотичного 

виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах 

України, підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на 

території громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених 

перед ними завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення 

проведення призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до 

проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів 

місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

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).   

Виконання заходів Програми дало змогу: 

- покращити виконання заходів з мобілізаційної підготовки; 

- привести будівлю Корюківського РТЦКтаСП до встановлених вимог 

законодавства; 

- провести навчання з територіальної оборони резервістів з метою 

отримання та удосконалення ними своїх теоретичних знань та навиків, 

необхідних для виконання завдань із захисту територіальної цілісності України. 

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 16-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми «Безпечне правосуддя  

на території Корюківської  

міської ради на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 104 «Про виконання Програми «Безпечне правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік»», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Безпечне правосуддя на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік» (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ «Про затвердження програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» зняти з 

контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 16-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік» 

 

Програма «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 

2021 рік» (далі – Програма), затверджена рішенням восьмої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ «Про 

затвердження програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік»». 

Програма розроблена з метою забезпечення надійної цілодобової охорони 

Корюківського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під 

охороною Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській 

області; запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх 

осіб; забезпечення належного громадського порядку під час проведення 

судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення 

скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На виконання Програми у 2021 році було передбачено 15 000,00 грн, 

використано – 15 000,00 грн.  

В ході виконання заходів Програми було встановлено сучасну охоронно-

тривожну сигналізацію у будівлі Корюківської районного суду Чернігівської 

області з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони, 

та одночасно до чергової частини Територіального управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області.  

Мета даної програми досягнута у повному обсязі. 

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

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 17-13/VIII 

 

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  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 111 «Про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.13. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 17-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 

2019-2021 роки  

 

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 роки (далі – Програма)  

була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою здійснення діяльності у напрямку 

покращення якості та тривалості  життя жителів району, підвищення доступу 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 

формування та налагодження ефективного функціонування системи надання 

доступної і якісної первинної медичної допомоги. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

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.    

З метою забезпечення доступності населення віддалених населених 

пунктів громади до первинного рівня надання медичної допомоги, було  

збережено фельдшерські пункти в селах Домашлин, Тютюнниця, Хотіївка, які з 

причин невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу 

мережі закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі 

для населення громади. На утримання (заробітна плата з нарахуваннями) 3,5 

штатних одиниць персоналу, по вищевказаних фельдшерських пунктах, на 

виконання Програми було витрачено у 2019 році – 208 270,00 грн, у 2020 році – 

319 400,00 грн, у 2021 році – 501 800,00 грн. 



На виконання Програми та з метою сталого функціонування закладів 

первинної медицини і своєчасного розрахунку за спожиті комунальні послуги, 

енергоносії протягом 2019-2021 року було витрачено бюджетних коштів: у 2019 

році – 209 950,00 грн, у 2020 році – 208 425,00 грн, у 2021 році – 567 489,26 грн.    

В ході виконання Програми за 2019-2021 роки було придбано 

медикаментів на суму 1 488 223,23 грн, в т.ч. забезпечення засобами 

індивідуального захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією (SARS-

CoV-2) 2020 рік – 353 000,00 грн, 2021 рік – 89 974,00 грн.  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для 

проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для 

проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету 

та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля 

імунобіологічного препарату туберкуліну здійснювалась за кошти міського 

бюджету.      

По Корюківській громаді була проведена туберкулінодіагностика (проба 

Манту) серед дітей віком від 4 до14 років: 2019 рік – 1603 дит., 2020 рік – 1468 

дит., 2021 – 1547 дит..   

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дала змогу вчасно 

діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно 

попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу. 

З метою дотримання норм законодавства та на виконання заходів 

Програми для забезпечення спеціальними продуктами харчування дитини 

хворої на фенілкетонурію у 2021 році було придбано харчову добавку «Коміда 

ФКУ-В» в кількості 54 банки на суму 175 000,00 грн.   

Покращено матеріально-технічну базу шляхом оснащення закладу у 2021 

році сучасним лікувально-діагностичним обладнанням на суму 168 750,00 грн. 

Було придбано термостат сухоповітряний – 26 000,00 грн, фотометр МБА-540 – 

30 450,00 грн, медичний холодильник – 22 300,00 грн, котел та мікроскоп – 

90 000,00 грн. 

Реалізація заходів Програми у 2019-2021 роках дала змогу поліпшити стан 

здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, 

задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній первинній медичній 

допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров’я.  

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 18-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми поліпшення покриття доріг та 

проїздів у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 115 «Про виконання Програми поліпшення покриття доріг 

та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-

2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів 

у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) взяти до відома (додається).  

 

2. Пункт 1.8. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 18-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Об’єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період 

експлуатації зруйнувалися і не відповідали повною мірою сучасним вимогам. Із 

збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу 

асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових 

територій. Із-за відсутності складової на виконання поточного ремонту 

дорожнього покриття в тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій практично не проводився ремонт дворових територій, 

внаслідок чого прийшло в непридатність асфальтобетонне покриття 

внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Для виправлення ситуації, що створилася, була прийнята Програма, яка 

передбачала необхідність виконання заходів щодо якісної зміни стану покриття 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців 

громади. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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. 

Мета та завдання Програми в цілому виконані. 



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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 19-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 118 «Про виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки (далі – Програма) взяти до відома 

(додається).  

 

2. Пункт 1.12. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі 

змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ) зняти з контролю у зв’язку із закінченням 

терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 19-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки 

 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ). 

Програма розроблена з метою:  

* підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;  

* удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП 

ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного 

інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення 

діючої системи відеоспостереження та фіксації; 

* усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 

поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 

виконавчої влади та громадськості;  

* удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню 

правопорушень на території громади;  

* підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету. 

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.    

В ході виконання програми у 2019 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 7 шт. на суму 

150 000,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 85 500,00 грн; 

- придбано квадрокоптер з GPS приймачем, комплект аксесуарів, який 

складається з захисної сумки, додаткового акумулятора, пропеллерів, зарядного 

пристрою на суму 60000,00 грн для Корюківського відділення поліції (кошти на 



придбання було надано як субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету). 

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.    

У 2020 році було проведено такі заходи: 

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 99 100,00 грн; 

- проведено ремонт автомобіля Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській 

області на суму 60 000,00 грн (кошти було надано як субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету). 

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.    

В ході виконання програми у 2021 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 3 шт. на суму 

125 100,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 39 326,31грн; 

- здійснено поточний ремонт приміщення будівлі Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області по вулиці Зарічна, 7 на суму 249513,14 грн 

(кошти було надано як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету). 

Виконання заходів Програми дало змогу підвищити оперативність 

реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення 

технічних засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, створення 

відповідних систем накопичення та обміну інформацією; підвищити 

оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про правопорушення, 

що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних засобів контролю 

за ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи 

відеоспостереження; покращити матеріально-технічне забезпечення 

Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, що дозволило швидко 

реагувати працівникам поліції на різного роду правопорушення та сприяло 

якісному виконанню службових обов’язків.   

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. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 20-13/VIII 

 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади  

на 2019-2021 роки 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 105 «Про виконання Програми інформатизації Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) взяти до відома 

(додається). 

 

2. Рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 листопада 2019 року №12-29/VII «Про затвердження 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії 

Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 20-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки (далі - Програма), затверджена рішенням двадцять дев’ятої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                              

06 листопада 2019 року № 12-29/VII «Про затвердження Програми 

інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 

роки». 

Програма розроблена з метою розбудови інформаційного суспільства та 

регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний 

уряд», удосконалення системи забезпечення органів місцевого самоврядування 

повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття 

управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, 

суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону 

шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в 

усі сфери життєдіяльності громади, створення необхiдних умов для 

задоволення технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської 

ради для надання своєчасної, достовiрної та повної iнформацiї шляхом 

використання iнформацiйних технологiй, інформатизація населення щодо 

діяльності об’єднаної територіальної громади, комунальних підприємств, 

оприлюднення проектів та рішень міської ради на офіційному веб-порталі.  

В межах дії Програми за період 2019-2021 роках у сфері інформатизації 

вдалося досягти певних зрушень. 

Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані 

комунальні підприємства та бюджетні установи для обміну електронними 

листами мають електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет. 

Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в 

автоматизованій формі з використанням системи «Голос», результати 

поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради.  

Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської 

міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті 

нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих 

органів, інша інформація про місто, зокрема: зонування, видані містобудівні 

умови та інша важлива для мешканців громади інформація. 



Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок 

громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи 

Корюківської міської ради та підприємства комунальної власності 

територіальної громади міста розміщують необхідну інформацію на офіційному 

веб-сайті Корюківської міської ради  (http://koryukivka-rada.gov.ua/). 

Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими 

органами проводяться з використанням системи електронних закупівель 

«Прозорро» та ЕТС «Прозоро.Продажі» для здачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності та організації конкурсів щодо 

розміщення тимчасових споруд. 

Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій  

(http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/), де розглядаються актуальні проблеми 

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців 

громади під петиціями.  

На платформі «Соціальний інспектор» ((http://koryukivka-otg.ci.org.ua/) 

мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на 

розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової 

Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

територіальній громаді». 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі 

Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо 

наповнення реєстру.  

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради жителі громади мають можливість отримати інформацію про всі 

види адміністративних послуг (http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-

poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація про суб’єктів, які 

здійснюють прийом заяв та документів для надання соціальної підтримки на 

території Корюківської міської територіальної громади (карта суб’єктів 

програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivka-

rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-

gromada/). 

Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення, 

зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в 

роботі єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система 

«Діти».  

Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з 

використанням АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-Звітність», М.Е.Doc», 

«Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, Meregam. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради використовує програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-

http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/
http://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/


Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, 

Meregam, програмне забезпечення «Бухгалтерія А5». 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

використовує в роботі програмні комплекси ЄДЕБО ДП « Інфоресурс», ПАК 

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту), ДІСО ( державна інформаційна система освіти), Education (база 

даних випускників). 

Фінансування заходів Програми у 2019-2021 роках проводилось за рахунок 

коштів міського бюджету, в результаті чого було виконано:  

 

Перелік заходів Програми 

 

Заходи Всього витрат, грн, в т.ч. по роках 

2019 2020 2021 

Придбання комп’ютерної техніки, 

мережевого обладнання, 

оргтехніки, комплектуючих до них 

та захищені носії особистих ключів 

151932,07 165331,00 472080,00 

Придбання ліцензованого 

програмного забезпечення 

395360,00   

Інформаційно-технічні послуги з 

оброблення даних про розміщення 

інформації на веб-вузлах 

729,00 837,00 2808,00 

Супроводження  програм АІС 

«Місцеві бюджети», М.Е.Doc, 

«Бухгалтерія А5» 

161880,00 119736,00 24937,00 

Послуги з обробки даних (послуги з 

обробки даних, видачі сертифікатів 

та їх обслуговування) 

  498,00 

Оплата послуг по ремонту та 

заправці картриджів, послуг 

Інтернет  

25920,00 32060,64 23047,00 

Комплектування матеріально-

технічної бази для забезпечення 

проведення профілактичних та 

ремонтних робіт комп’ютерного 

обладнання (придбання 

інструментів та матеріалів тощо) 

28832,07 26392,50 10120,00 

 

Мета Програми в цілому виконана. Виконання завдань Програми 

дозволило забезпечити безперебійну роботу інформаційних систем та ресурсів 

Корюківської міської ради, підвищити ступінь інтегрованості громади у 

світовий інформаційний простір, залучити громадян до процесів прийняття та 

оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

 



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. 

 
 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 21-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми фінансової підтримки районного  

комунального спеціалізованого лісогосподарського  

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 108 «Про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік (далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ «Про затвердження Програми фінансової 

підтримки районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік» зняти з контролю у зв’язку із 

закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 21-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки районного  

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

Програма фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік (далі – Програма) 

була прийнята рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік». 

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. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 22-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання 

Програми раціонального використання та 

охорони водних ресурсів Корюківської 

міської ради на 2019-2021 роки  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 110 «Про виконання Програми раціонального використання 

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

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми раціонального використання та 

охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – 

Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.6. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 22-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки 

 

Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), затверджена 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                

20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення санітарної охорони у сфері 

питної води та питного водопостачання, збереження водних об’єктів 

централізованого питного водопостачання з метою охорони та збереження 

природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, 

засміченню та передчасному виснаженню водних об’єктів, а також 

забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

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». 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 23-13/VIII 

 

Про затвердження звіту про виконання  

Програми «Поводження з твердими побутовими  

відходами в Корюківській міській територіальній  

громаді на 2019-2021 роки»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 114 «Про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-

2021 роки»», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми «Поводження з твердими побутовими 

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

(далі – Програма) взяти до відома (додається). 

 

2. Пункт 1.7. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти 

з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми. 

 

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 тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 23-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» (далі – Програма) була 

затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та 

захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу 

полігону по захороненню ТПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природне 

середовище. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

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.  

Виконання заходів Програми протягом 2019-2021 років дало можливість 

здійснити збирання, перевезення побутових відходів в об’ємі 8051м.куб., 

підвищити ефективність санітарного очищення міста у житловій забудові 

шляхом облаштування 5 сміттєзбірних майданчиків (влаштування твердого 

покриття, огородження) по вулицях Бульварна, Шевченка, Слов’янська. 

В межах дії Програми за 2019-2021 роки досягнуто певних результатів 

покращення ситуації щодо поводження з ТПВ, але не зважаючи на певні 

досягнення, збирання побутових відходів залишається основним завданням 

санітарного очищення території громади і потребує подальшої роботи в цьому 

напрямку.  

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. 



 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 24-13/VIII 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств міської 

комунальної власності 

 

 

З метою збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись ст. 12, 

п.п. 57.11.2, ст. 57 Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу 

України, ст. 142 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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».  

 

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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 25-13/VIII 

 

 

Про Порядок розроблення, затвердження 

та виконання міських цільових програм в 

Корюківській міській територіальній громаді 

 

 

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», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм в Корюківській міській територіальній громаді, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 25-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм  

в Корюківській міській територіальній громаді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку 

розроблення міських цільових програм в Корюківській міській територіальній 

громаді (далі – Порядок), моніторингу та звітності про їх виконання. 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

міська цільова програма (далі Програма) – сукупність взаємопов’язаних 

завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсам забезпеченням з усіма 

задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем 

розвитку Корюківської міської територіальної громади (далі – громада), або 

окремих галузей економіки чи соціальної сфери громади, реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Корюківської 

міської територіальної громади та інших джерел фінансування, передбачених  

законодавством України, і є середньостроковим інструментом досягнення цілей, 

поставлених стратегічними документами громади; 

комплексна міська цільова програма – міська цільова програма, яка 

об’єднує кілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або об’єднує 

різні галузі та сфери діяльності для вирішення міжгалузевих проблем розвитку 

громади; 

ініціатори розроблення програми – Корюківська міська рада та її виконавчі 

органи; міський голова; заступники міського голови; виконавчий комітет 

Корюківської міської ради;  постійні комісії Корюківської міської ради; депутати 

Корюківської міської ради; підприємства, установи, організації,  всіх форм 

власності; органи самоорганізації населення; 

паспорт програми – стисла загальна характеристика програми; 

відповідальний виконавець програми – Корюківська міська рада, 

профільний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний 

виконавчий орган Корюківської міської ради, які є головним розпорядником 

бюджетних коштів, передбачених на реалізацію основних або всіх заходів 

програми, та реалізовує заходи програми;  

розробник проєкту програми – Корюківська міська рада, профільний відділ 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний виконавчий орган 

Корюківської міської ради спільно з ініціатором;  

учасники (співрозробники) програми - Корюківська міська рада, 

профільний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради, профільний 

виконавчий орган Корюківської міської ради, бюджетні установи, одержувачі 

бюджетних коштів, інші організації, які мають законодавчо підтверджене право 

на виконання відповідних функцій; 

підготовка проєкту  програми – визначення заходів і завдань, що 

пропонуються для включення до програми; обсягів і джерел фінансування; 

строків виконання заходів програми; результативних показників, а також 

відповідального виконавця та співвиконавців;  

завдання програми – сукупність конкретних заходів, які планується 

здійснити протягом певного періоду і які  повинні забезпечити досягнення цілей 

програми; 



заходи програми - конкретні дії, спрямовані на виконання завдань 

програми, з визначенням необхідних для їх реалізації обсягів та джерел 

фінансування, відповідальних виконавців та співвиконавців; 

результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які 

характеризують результати виконання програми в цілому і за роками та 

підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, і на 

підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних 

коштів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат; 

3. Підставою для розроблення Програми є: 

- існування проблеми на рівні громади, розв’язання якої потребує залучення 

коштів бюджету міської ради, координації спільних дій органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій громади; 

- наявність в бюджеті Корюківської міської територіальної громади 

ресурсного забезпечення виконання заходів Програми  та відповідність її мети 

пріоритетним напрямам розвитку громади та Програмі (плану) соціально-

економічного та культурного розвитку громади.  

4. Завдання та заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати 

завдання та заходи інших міських програм.        

 

ІІ. Порядок розроблення Програми, внесення змін до Програми, 

організація та звітність про її виконання 

 

1. Основні стадії розроблення та виконання Програми 

 Основними стадіями розроблення та виконання Програми є: 

- ініціювання розроблення Програми; 

- підготовка проєкту Програми; 

- здійснення експертизи проєкту Програми, її погодження та затвердження; 

- затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та 

включення її до Програми (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний період; 

- організація виконання Програми, внесення змін до Програми та здійснення 

контролю за її виконанням; 

- моніторинг та підготовка щорічних (проміжних) звітів про результати 

виконання Програми.  

 

2. Ініціювання розроблення Програми 

2.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності 

обґрунтованих підстав для розроблення Програми та подає їх на погодження 

міському голові та/або заступнику міського голови, який координує відповідну 

сферу  

2.2 Обґрунтування щодо необхідності розроблення Програми має містити: 

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма; 

- визначення орієнтовних обсягів фінансування витрат, необхідних для 

виконання Програми; 



- оцінку очікуваних результатів виконання Програми (економічних, 

соціальних, екологічних тощо) та їх ефективність. 

2.3. У разі отримання згоди готується проєкт Програми. Підтвердженням 

отримання згоди є накладання відповідної резолюції.    

 

3. Підготовка проєкту Програми 

3.1. Підготовка проєкту Програми здійснюється її розробником самостійно 

або спільно з ініціаторами розроблення Програми, підприємствами, установами, 

що зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми,  які на даному етапі 

виступають у якості її учасників (співрозробників). За необхідності можуть 

утворюватися робочі групи з представників виконавчих органів  Корюківської 

міської ради, депутатів Корюківської міської ради, представників підприємств, 

установ та організацій комунальної власності громади, представників суб’єктів 

господарювання відповідної галузі, наукових та громадських організацій тощо. 

3.2.  Проєкт Програми повинен мати такі розділи: 

- Паспорт Програми; 

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма; 

- визначення мети Програми; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел 

фінансування; строки виконання Програми; 

- напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми; 

- координація та контроль за ходом виконання Програми.  

3.2.1. Паспорт Програми.  

Паспорт Програми готується за формою згідно з Додатком 1 і містить у 

стислому вигляді загальну характеристику Програми.    

3.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми або 

потреби та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших з 

використанням  офіційних статистичних та інших даних, а також необхідності 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету.  

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших 

розділів Програми.  

3.2.3.  Визначення мети Програми. 

У розділі визначається чітко і стисло мета програми.  

Мета Програми  повинна відповідати стратегічним документам розвитку 

міста та поєднувати комплекс взаємопов’язаних напрямів і заходів, які 

спрямовані  на розв’язання найважливіших проблем розвитку громади, окремих 

галузей економіки та соціальної сфери. Сформульоване визначення мети 

Програми повинно мати логічний зв’язок з її назвою. 

3.1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки виконання Програми. 

У цьому розділі зазначаються ефективні шляхи, методи і засоби розв’язання  

проблеми розвитку громади, або окремих галузей економіки чи соціальної сфери 

громади, джерела та обсяги фінансування, строки виконання Програми.  



Якщо розв’язання  певної проблеми розвитку громади потребує тривалого 

терміну виконання, то, відповідно, строки реалізації Програми мають бути 

визначені на середньострокову або довгострокову перспективу. Програма 

вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше 

років. У такому разі виконання програми поділяється  на етапи.         

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в 

цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. 

Обсяг фінансування, який передбачається на реалізацію Програми за 

рахунок бюджетних коштів диференційовано за роками, повинен відповідати 

можливостям бюджету громади та не перевищувати загальний обсяг бюджетних 

призначень, які передбачаються головним розпорядникам бюджетних коштів,  

що є виконавцями Програми, у поточному році по відповідній галузі з 

урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідні роки. 

Розробник проєкту Програми обов’язково має розглядати можливість  

реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених 

законодавством України. 

3.1.5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми. 

Напрями діяльності – це ключові завдання програми, які планується 

виконати протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети 

Програми. 

Заходи Програми – це конкретні дії, виконання яких має забезпечити 

досягнення очікуваних результатів та мети Програми, усунути причини 

виникнення проблеми або знизити її рівень. Заходи Програми, яка 

розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських Програм як за 

об’єктами, так і за своїми напрямами.  

Завдання та заходи Програми повинні відповідати сфері діяльності 

відповідального виконавця та учасника (співвиконавця) Програми. 

Напрями діяльності та заходи Програми формуються згідно з Додатком 2 до 

цього Порядку  у якому визначаються: 

- заходи програми; 

- відповідальні виконавці; 

- термін виконання заходу; 

- джерела та обсяги фінансування кожного із заходів з розбивкою за роками; 

- очікуваний результат (результативні показники програми) від виконання 

конкретного заходу. 

Розробник проєкту Програми обирає результативні показники Програми, 

які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання, найбільш об’єктивно 

характеризують виконання напрямів діяльності/заходу. Система обраних 

показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки 

кількісних змін, результативності досягнення мети Програми.  

Результативні показники Програми поділяються на такі групи: 

- показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) – це показники, що 

визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми; 



- показники продукту – це кількісні  показники, які характеризують 

виконання Програми та використовуються для оцінки досягнення поставленої 

мети; 

- показники ефективності – це показники, що визначають витрати ресурсів 

на одиницю показника продукту; 

- показники якості – це показники, що відображають досягнуті результати  

відповідно до мети, якість створення продукту, рівень задоволення потреб 

цільових груп, на які спрямовані заходи Програми, послаблення негативних або 

посилення позитивних тенденцій у галузі, суспільну користь порівняно з 

минулим (або базовим) роком.   

3.1.6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

У цьому розділі зазначається єдиний відповідальний виконавець, який 

здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її 

виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням 

конкретних строків), звітування тощо. 

Безпосередньо відповідальними за виконання конкретних заходів Програми 

є виконавці Програми.  

 

4. Здійснення експертизи проєкту Програми, її погодження 

та затвердження 

 

4.1.  Експертиза визначення результативних показників, реальності заходів, 

включених до підготовленого проєкту Програми здійснюється відділом 

економіки, транспорту, інвестицій та туризму, та юридичним відділом 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, а також Фінансовим відділом 

Корюківської міської ради. 

4.2.  Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму, юридичний відділ 

виконавчого апарату Корюківської міської ради здійснює експертизу проєкту 

Програми в частині відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам 

цього Порядку; відповідності проєкту Програми стратегічним та операційним 

цілям, завданням та заходам стратегічних документів розвитку громади; 

відповідності заходів Програми в частині виконання робіт на об’єктах, 

включених до Переліку робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на відповідний рік; можливості 

залучення інвестиційних коштів для виконання заходів Програми. 

4.3. Фінансовий відділ Корюківської міської ради здійснює експертизу 

проєкту Програми в частині можливості фінансування завдань та заходів 

Програми за рахунок коштів міського бюджету.  

У випадку внесення змін до Програми Фінансовий відділ 

Корюківськоїміської ради здійснює експертизу Програми також в частині 

відповідності заходів і результативних показників Програми бюджетним 

призначенням головних розпорядників коштів, які є виконавцями цих заходів, на 

відповідний рік. 



4.4. Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму, юридичний 

відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради та Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради за результатами експертизи проєкту Програми на 

титульному листі проєкту Програми накладає відповідну резолюцію про 

можливості його подальшого розгляду на засіданні виконавчого комітету міської 

ради або з короткими зауваженнями до нього. 

Зауваження та пропозиції мають бути враховані розробником проєкту 

Програми.   

4.5. Після отримання позитивних висновків розробник готує проєкт 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради про схвалення та 

внесення на розгляд міської ради Програми. 

4.6. У разі схвалення проєкту Програми виконавчим комітетом міської 

ради, відповідальний виконавець програми готує проєкт рішення міської ради 

про затвердження Програми.        

4.7.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження 

Програми, строк виконання якої планується розпочати у поточному чи 

наступному бюджетному році, вноситься на розгляд Корюківської міської ради 

відповідальним виконавцем програми не пізніше, як за 10 днів до пленарного 

засідання Корюківської міської ради.  

4.8.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження Програми 

розглядається постійними комісіями Корюківської міської ради.  

4.9.  Проєкт рішення Корюківської міської ради про затвердження 

Програми, який пройшов експертизу, схвалений виконавчим комітетом, 

розглянутий постійними комісіями Корюківської міської ради подається на 

пленарне засідання ради для розгляду.  

  

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та 

включення її до Програми  (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний 

період 

 

5.1.  Після затвердження міської радою Програми головний розпорядник 

коштів у терміни, встановлені фінансовим органом міської ради для подання 

бюджетних запитів на наступний бюджетний період, включає до них обсяги 

видатків на реалізацію завдань Програми, джерелом фінансування яких є кошти 

міського бюджету. 

5.2.  Фінансовий відділ Корюківської міської ради аналізує подані бюджетні 

запити відповідно до реальних можливостей міського бюджету і включає 

пропозиції до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 

наступний рік. У випадку затвердження сесією міської ради змін до діючих 

Програм або нових Програм, після прийняття бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та необхідності їхнього фінансування в поточному році, 

головний розпорядник готує клопотання до міського голови стосовно 

додаткового виділення коштів з міського бюджету.  



5.3. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів міського 

бюджету, затверджується рішенням сесії міської ради та включається окремим 

додатком до щорічної Програми (плану) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на відповідний період. 

5.4. Фінансування Програм здійснюється виключно за умови 

затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Корюківської 

міської ради про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення 

змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського 

бюджету. 

 

6. Організація виконання Програми, внесення змін до Програми та 

здійснення контролю за її виконанням 

 

6.1.  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. Виконавці Програми можуть 

самостійно здійснювати виконання заходів Програми або за необхідності 

укладати договори (контракти) в порядку, встановленому законодавством 

України. 

6.2.  Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: 

- включення до затвердженої Програми додаткових напрямів діяльності та 

заходів; 

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, 

строків виконання Програми та окремих заходів; 

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів, які визнані 

недоцільними для подальшого  їх виконання. 

Строк дії Програми може бути продовжений у разі необхідності завершення 

розв’язання певної проблеми розвитку міста.   

6.3.  У разі необхідності внесення змін до Програми відповідальний 

виконавець програми має надати обґрунтовані пояснення щодо необхідності 

внесення змін до Програми та детальні розрахунки; проєкт нової редакції 

програми в частині запропонованих змін. Проєкт змін до Програми проходить 

такі самі етапи, що і при розробці проєкту Програми.  

6.4. Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми 

здійснює відповідальний виконавець Програми, а за цільовим та ефективним 

використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів, які є 

виконавцями заходів Програми та яким передбачені бюджетні призначення на 

виконання заходів Програми.     

 

7. Моніторинг та підготовка щорічних звітів про результати 

виконання Програми 

 

7.1. Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем 

щорічно до 13 січня, наступного за звітним роком головному розпоряднику 

бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про 

виконання програми щорічно до 15 січня, наступного за звітним роком, 



фінансовому відділу Корюківської міської ради, за формою згідно з Додатком 3, 

Додатком 3.1 цього Порядку. Відповідальні виконавці звітують про виконання 

програми на сесії міської ради за підсумками року. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним. 

Інформація про виконання Програми повинна містити дані про заплановані 

та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання 

результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з 

Додатком 3. 

Інформація про виконання Програми (Додаток 3) та щорічний звіт про хід 

виконання Програми (Додаток 3.1) розміщуються на офіційному сайті Корюківської 

міської ради. 

7.2. Відповідальний виконавець довгострокової Програми після завершення 

відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і 

джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих завдань тощо на 

наступний етап Програми.  

7.3. Моніторинг та аналіз виконання завдань програм, джерелом 

фінансування яких визначені кошти міського бюджету, здійснюються протягом 

бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо головними 

розпорядниками коштів за кожним результативним показником (заходи, 

завдання). 

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми визначаються 

причини неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та 

пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, а також 

оцінюється доцільність реалізації Програми в наступних бюджетних періодах, у 

тому числі із залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її 

припинення.  

7.5. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати 

актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця 

програми. 

Рішення про дострокове припинення Програми приймає Корюківська 

міська рада. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

  



 

 Додаток 1 

до Порядку розроблення, 

затвердження та виконання  

міських цільових програм в  

Корюківській міській  

територіальній громаді 

 

 

ПАСПОРТ 

__________________________________________________________________ 

(назва Програми) 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми  

2. Законодавча база, дата, номер і 

назва розпорядчого документа про 

розроблення програми, нормативні 

документи 

 

3. Розробник програми  

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальні виконавці програми  

6. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

 

7. Учасники програми  

8. Термін реалізації програми  

8.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, в т.ч. кредиторська 

заборгованість минулих періодів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

 

10.1. Кошти  міського бюджету  

10.2. Кошти  інших джерел  

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



Додаток 2 

до Порядку розроблення,  

затвердження та виконання     

міських цільових програм в  

                                                                       Корюківській міській 

       територіальній громаді 

 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

_____________________________________________________ 

(назва Програми) 

 

 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування  (тис.грн.), у 

тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Секретар міської ради          Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Додаток 3 

до Порядку розроблення,  

затвердження та виконання     

міських цільових програм в  

                                                                       Корюківській міській 

       територіальній громаді 

Інформація про виконання програми за  _______ 
1. ________  ______________________________________________________________ 

 КВКВ  найменування головного розпорядника коштів програми 

 _______        _____________________________________________________ 

2. КВКВ  найменування відповідальних виконавців програми 

 _______        _____________________________________________________ 

3. КТКВК  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми 

________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

№ 

з/п 

 

Завдання 

 

Відповідальний 

виконавець та 

строк виконання 

завдання 

 
 

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень Стан виконання 

завдань 

(результативні 

показники 

виконання 
програми) 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

міськ. 

бюджет 

кошти з 

інших  

джерел 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

міськ. 

бюджет 

кошти з 

інших 

джерел 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  

                                                                                                                                                                                                    тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 3.1 

                                                               до  Порядку розроблення,  

                                                                 затвердження та виконання     

                                                                  міських цільових програм в  

                                                        Корюківській міській 

             територіальній громаді 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання у ______________ році 

_____________________________________________________ 
(назва  Програми) 

 

1. Основні дані 

Зазначаються мета Програми, рішення про розроблення, дата прийняття 

та номер нормативно-правового акта про затвердження Програми, виконавці та 

строки її виконання. 

 

2. Виконання завдань і заходів  

Наводяться дані про заплановані завдання і заходи, дані про виконання 

завдань і заходів із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та 

досягнутих результатів у звітному році, про планове та фактичне фінансування 

Програми. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.  

 

3.  Оцінка ефективності виконання  

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в 

результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка 

ефективності виконання Програми.  

 

4. Фінансування  

Наводяться дані про плановий та фактичний обсяг фінансування 

Програми у звітному році з визначенням джерел, у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу 

фінансових витрат, передбачених Програмою. Проводиться аналіз 

фінансування порівняно з попередніми роками.  

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Програми та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів. 

 

Виконавець: 

_______________                    ___________                      ___________________ 

      (посада )                                    (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 26-13/VIII 

 

Про Порядок складання,  

затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів  

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 

 

 

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, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради (далі – Порядок), що додається. 

 

2. Керівникам комунальних підприємств Корюківської міської ради 

забезпечити своєчасне виконання вимог Порядку. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 26-13/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю 

за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради (далі – фінансовий план). 

 

2. Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до цього 

Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає 

очікувані фінансові результати в запланованому році. 

Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо 

фактичних показників минулого року та планові показники поточного року. 

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та 

підготовки пояснювальної записки необхідно використовувати рекомендації, 

зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від         

2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки». 

 

3. Фінансовий план підлягає затвердженню рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради (далі - Орган управління) до 1 вересня 

року, що передує плановому. 

 

4. Проєкт фінансового плану у двох примірниках у паперовому та 

електронному вигляді подається Корюківській міській раді (далі – Власник) до 

1 червня.  

На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Проєкт». 

До проєкту фінансового плану додається пояснювальна записка та 

наступні копії документів: 

- пояснювальна записка щодо обґрунтування фінансового плану, що 

складається в довільній формі та включає результати аналізу його фінансово-

господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської 

діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік. У 

разі зменшення валового або чистого прибутку порівняно з прогнозними 

показниками поточного року підприємство обов’язково вказує причини такого 

зменшення та їх обґрунтування; 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, 

визначеною наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73 

«Про затвердження Національного положення (стандарту)  бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (баланс (форма №1), звіт 

про фінансові результати (форма №2)); 

- проєкт штатного розпису на плановий рік із розрахунками фонду оплати 

праці; 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

підприємство (за наявності); 

- відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих 

документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на 



користь підприємства, насідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий 

стан підприємства (за наявності);  

- додатки із розшифруванням формування інших надходжень (за оренду 

приміщень; від надання платних послуг; благодійна, спонсорська допомога, 

гранти та дарунки; інші надходження тощо); 

- додатки із розшифруванням формування доходів за основним видом 

діяльності, вказувати окремі джерела фінансування (кошти від медичного 

обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я 

України; кошти за державною програмою медичних гарантій; коштів 

державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами; коштів 

бюджету міста за цільовими програмами на розвиток та оплату комунальних 

послуг) (у разі складання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства); 

- обґрунтування причин з відповідними розрахунками у разі зменшення 

доходної частини фінансового плану порівняно із запланованими показниками 

поточного року. 

 

5. Власник проводить аналіз проєкту фінансового плану протягом десять 

робочих днів опрацьовує матеріали та приймає рішення щодо подання 

керівником комунального підприємства фінансового плану для розгляду та 

затвердження Органом управління чи повернення проєкту фінансового плану 

на доопрацювання.  

У разі повернення проекту, підприємство подає допрацьований проект на 

повторне затвердження у термін, встановлений Власником, але у строк, що 

становить не більше як 10 робочих днів від дати повернення. 

 

6. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть 

вноситись, як правило, один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий 

план, та не більше двох разів упродовж планового року. 

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, 

за якими минув строк звітування, за виключенням випадків пов'язаних з 

фінансуванням з державного бюджету. 

Зміни до фінансового плану підприємства вносяться у разі зміни планових 

показників більше ніж на 10 відсотків порівняно з затвердженими у 

фінансовому плані. 

 

7. Пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану подаються 

Власнику. 

Пояснювальна записка до зміненого фінансового плану повинна 

відображати очікувані результати діяльності підприємства на поточний рік, 

обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та 

розвитку підприємства. Крім того, для аналізу наданих пропозицій щодо 

внесення змін до фінансового плану подається порівняльна таблиця змін 

показників фінансового плану підприємства із поясненням відхилень за 

формою згідно з додатком 3. 



Власник протягом п’яти робочих днів, після отримання проєкту зміненого 

фінансового плану, приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану 

або відхиляє пропозиції з обґрунтуванням причин відмови.     

Власник подає проєкт зміненого фінансового плану підприємства на 

опрацювання у Фінансовий відділу Корюківської міської ради за процедурою, 

передбаченою пунктом 5 цього Порядку. 

На зміненому фінансовому плані ставиться відмітка «Змінений» та дата 

затвердження змін. 

Зміни до фінансового плану підлягають затвердженню Органом 

управління. 

 

8. Звіт про виконання фінансового плану підприємства складається та 

подається з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний 

період із зазначенням за окремими показниками причини значних відхилень 

фактичних показників від планових за формою згідно з додатком 2 в 

паперовому та електронному вигляді до Власника у строки: 

- за І квартал - до 30 квітня,  

- за ІІ квартал - до 31 серпня, 

- за ІІІ квартал - до 31 жовтня,  

- за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом. 

До річного звіту в паперовому вигляді додаються наступні копії 

документів: 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою 

визначеною наказом Міністерства  фінансів України від 07.02.2013 року № 73 

«Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (баланс (форма №1), звіт 

про фінансові результати (форма №2)); 

- штатний розпис та тарифікаційний список працівників; 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

підприємство (за наявності); 

- відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих 

документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на 

користь підприємства, насідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий 

стан підприємства (за наявності).  

Звіт про виконання фінансового плану підприємства підлягає 

затвердженню Органом управління. 

 

9. Власник здійснює аналіз отриманої інформації та погоджує звіти про 

виконання комунальними підприємствами фінансових планів (квартал, рік). 

 

10. Керівники підприємств щорічно звітують перед виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради про виконання фінансового плану за минулий рік до 

31 березня року, що настає за звітним періодом, або достроково за вимогою. 

 



11. Затверджений фінансовий план, зміни до фінансового плану та звіт про 

виконання фінансового плану публікуються на сайті підприємств та на 

офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

12. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних 

підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансовими 

планами, здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради відповідно до повноважень. 

 

13. Неподання фінансового плану у визначений цим порядком термін або 

подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом 

двох кварталів поспіль без особливих причин розглядається як невиконання 

умов контракту і є підставою для розірвання такого контракту з керівником 

комунального підприємства. 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 1 

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова                                                                                   
(Посада, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ,  підпис)

Проєкт
Уточнений 
Змінений

І ІІ ІІІ ІV

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у
т.ч.: 1010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

   доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ 1011 0.000

1012 0.000

Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів 1020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 1021 0.000

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: 1022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

(назва програми) 0.000

(назва програми) 0.000
Інші надходження (доходи) , у т.ч.: 1030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1031 0.000
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні 
послуги) 1032 0.000

Середньооблікова кількість штатних працівників 

х

Рік
Організаційно-правова форма
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру             тис. грн.

До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів 
комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "___"_____________ 20__р. № ___

I. Формування фінансових результатів
Доходи

У тому числі за кварталами планового року

(назва підприємства)

Прізвище та ініціали керівника

Плановий рік, 
усього  

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Місцезнаходження: 

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

на 20___ рік

Показники Код 
рядка

Факт мину-лого 
року

зробити позначку "Х"
Телефон 



   благодійні внески, гранти та дарунки 1033 0.000

надходження (дохід) від оренди майна 1034 0.000
надходження (доходи) від реалізації майна 1035 0.000

залишок коштів на початок року 1036 0.000

1037 0.000
1038 0.000

Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат) 1039 0.000

Оплата праці 1040 0.000
Нарахування на оплату праці 1050 0.000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1060 0.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1070 0.000
Продукти харчування 1080 0.000
Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0.000
Видатки на відрядження 1100 0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
            Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0.000
            Оплата електроенергії 1112 0.000
            Оплата природного газу 1113 0.000
            Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1114 0.000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 1120 0.000

Соціальне забезпечення 1130 0.000
Інші поточні видатки 1140 0.000
АМОРТИЗАЦІЯ 1150 0.000
Усього доходів 1160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього видатків 1170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 2011 0.000

дохід з інших джерел по капітальних видатках 2012
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
капітальне будівництво 2021 0.000
придбання (виготовлення) основних засобів 2022 0.000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 2023 0.000
придбання (виготовлення) нематеріальних активів 2024 0.000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних
засобів 2025 0.000

капітальний ремонт 2026 0.000

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: 3010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   кредити 3011 0.000
   позики 3012 0.000
   депозити 3013 0.000
Інші надходження 3020 0.000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: 3030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   кредити 3031 0.000
   позики 3032 0.000
   депозити 3033 0.000
Інші витрати 3040 0.000

ІІ. Інвестиційна діяльність

ІІІ. Фінансова діяльність

 Видатки



Фінансовий результат, у тому числі: 4010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
нерозподілені доходи 4011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
резервний фонд 4012 0.000

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: 5010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   податок на додану вартість 5011 0.000
   військовий збір 5012 0.000
   плата за землю 5013 0.000
   податок на дохід фізичних осіб 5014 0.000
   єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               5015 0.000
   інші (розшифрувати) 5016 0.000

на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10
Необоротні активи 6010
Оборотні активи 6020
Усього активи 6030 0.000 0.000 0.000
Дебіторська заборгованість 6040
Кредиторська заборгованість 6050

Штатна чисельність працівників 7010
Фактична чисельність працівників 7020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Керівник 7021
Лікарі 7022
Адміністративно-управлінський персонал 7023
Середній медичний персонал 7024
Молодший медичний персонал 7025
Інший персонал (розшифрувати) 7026
Фонд оплати праці у т.ч.    КЕКВ 2110 7030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Керівник 7031
Лікарі 7032
Адміністративно-управлінський персонал 7033
Середній медичний персонал 7034
Молодший медичний персонал 7035
Інший персонал (розшифрувати) 7036
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.  
КЕКВ 2110 7040 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000

Керівник 7041 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Лікарі 7042 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7043 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Середній медичний персонал 7044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7045 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7046 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 7050

Керівник
(підпис)

ІV.  Фінансовий результат  

V. Розрахунки з бюджетом

VIІ. Дані про персонал та оплата праці

VІ. Звіт про фінансовий стан



Додаток 2

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова                                                                    
(Посада, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ,  підпис)

план факт відхилення, +/- відхилення, % план факт відхилення, +/- відхилення, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: 1010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

   доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ 1011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
1012 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів 1020 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 1021 0.000 #DIV/0! #DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі: 1022 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
(назва програми) 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
(назва програми) 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші доходи, у т.ч.: 1030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні 
послуги) 1032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

   благодійні внески, гранти та дарунки 1033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
надходження (дохід) від оренди майна 1034 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна 1035 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
залишок коштів на початок звітного періоду 1036 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

1037 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
1038 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "__" ___________________ 20___року № ___

І. Формування фінансових результатів

Середньооблікова кількість штатних працівників 

Місцезнаходження: 

Телефон 

Доходи

(назва підприємства)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

до Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради

за  ___________20__р.  (квартал, рік)

Показники Код 
рядка

Звітний період (__ квартал 20__ р) Звітний період наростаючим підсумком з початку року

Прізвище та ініціали керівника

Рік

Організаційно-правова форма

Галузь

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру             тис. грн.



Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація 1039 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!



Оплата праці 1040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Нарахування на оплату праці 1050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1060 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1070 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Продукти харчування 1080 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Видатки на відрядження 1100 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1110 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата електроенергії 1112 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата природного газу 1113 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
         Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1114 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 1120 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Соціальне забезпечення 1130 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші поточні видатки 1140 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
АМОРТИЗАЦІЯ 1160 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Усього доходів 1170 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Усього видатків 1180 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 2010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 2011 0.000 #DIV/0! #DIV/0!

дохід з інших джерел по капітальних видатках 2012 0.000 #DIV/0! #DIV/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 2020 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
капітальне будівництво 2021 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів 2022 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 2023 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

придбання (виготовлення) нематеріальних активів 2024 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)
основних засобів

2025 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

капітальний ремонт 2026 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: 3010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кредити 3011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   позики 3012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   депозити 3013 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші надходження 3020 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: 3030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   кредити 3031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   позики 3032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   депозити 3033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інші витрати 3040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Фінансовий результат, у тому числі: 4010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
нерозподілені доходи 4011 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
резервний фонд 4012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

 Видатки

ІІ. Інвестиційна діяльність

ІІІ. Фінансова діяльність

ІV.  Фінансовий результат  



Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: 5010 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
   податок на додану вартість 5011 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   військовий збір 5012 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   плата за землю 5013 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   податок на дохід фізичних осіб 5014 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               5015 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
   інші (розшифрувати) 5016 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Необоротні активи 6010 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Оборотні активи 6020 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Усього активи 6030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Дебіторська заборгованість 6040 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Кредиторська заборгованість 6050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Штатна чисельність працівників 7010 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Фактична чисельність працівників 7020 0.00 0.00 0.000 #DIV/0! 0.00 0.00 0.000 #DIV/0!
Керівник 7021 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Лікарі 7022 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7023 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середній медичний персонал 7024 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7025 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7026 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110 7030 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!
Керівник 7031 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Лікарі 7032 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7033 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середній медичний персонал 7034 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7035 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7036 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. 
КЕКВ 2110 7040 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Керівник 7041 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Лікарі 7042 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Адміністративно-управлінський персонал 7043 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Середній медичний персонал 7044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Молодший медичний персонал 7045 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Інший персонал (розшифрувати) 7046 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 7050 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!

Керівник
(підпис)

Головний бухгалтер
(підпис)

VІ. Звіт про фінансовий стан

V. Розрахунки з бюджетом

VIІ. Дані про персонал та оплата праці

                  (П.І.Б.)

                  (П.І.Б.)



Додаток 3 

Показник фінансового плану
Код рядка 
фінансово
го плану

Затверджено, тис. 
грн 

Пропонується, 
тис. грн 

Відхилення +/-, 
тис. грн

ДОХОДИ 0 0 0

Надходження (дохід) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 0

Дохід  за рахунок коштів місцевого 
бюджету 1020 0

Фінансування за рахунок залишків коштів 
на рахунках підприємства на початок року 1036 0

Інші надходження (розшифрувати) 1031-1035 0

ВИДАТКИ 0 0 0

Оплата праці 1040 0

Нарахування на оплату праці 1050 0

Предмети ,матеріали, обладнання та 
інвентар 1060 0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1070 0

Продукти харчування 1080 0

Оплата послуг (крім комунальних) 1090 0

Видатки на відрядження 1100 0
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, в т.ч. 1110 0 0 0

Оплата водопостачання та водовідведення 1111 0

Оплата електроенергії 1112 0

Оплата природного газу 1113 0

Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 1114 0

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних)програм, не віднесені до 

заходів розвитку
1120 0

Соціальне забезпечення 1130 0

Інші поточні видатки 1140 0

Капітальні інвестиції усього, у тому числі 2020 0 0 0

Капітальне будівництво (придбання) 2021 0

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

2022,2023,
2024 0

Реконструкція та реставрація 2025 0

Капітальний ремонт 2026 0

Пояснення щодо відмінностей: 

Керівник ______________

Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств  
Корюківської міської ади на ____ рік

 До Порядку складання, затвердження та контролю за 
виконання фінансових планів  комунальних  
підприємств Корюківської міської ради



підпис



                                                              
 У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 27-13/VIII  

 

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»  

  

 

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, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, що додається. 

 

2. 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 земельний податок 

на території Корюківської міської територіальної громади в новій редакції, що 

додається.   

 



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 №1 

до Положення про податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 

території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади 

(зі змінами, рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 27-3/VIII) 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

 
Код області 

25 

Код району 

UA7402001
0000010449 

Код згідно з 

КАТОТТГ 
UA7402001001

0096225 

Корюківська міська рада 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 

зона4 

3 

зона4 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 
комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1110.3 Будинки садибного типу 0,5 0 0 0 0 0 

1110.4 Будинки дачні та садові: 0,5 0 0 0 0 0 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності 

0,5 0 0 0 0 0 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,5 0 0 0 0 0 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,5 0 0 0 0 0 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5 0 0 0 0 0 

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0 0 0 0 0 0 

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0 0 0 0 0 0 

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів5 

0 0 0 0 0 0 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0 0 0 0 0 0 

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0 0 0 0 0 0 

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0 0 0 0 0 0 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,4 0 0 0,2 0 0 

1211.2 Мотелі 0 0 0 0 0 0 

1211.3 Кемпінги 0 0 0 0 0 0 

1211.4 Пансіонати 0 0 0 0 0 0 



1211.5 Ресторани та бари 0,4 0 0 0,2 0 0 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0 0 0 0 0 0 

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0 0 0 0 0 0 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше 

0 0 0 0 0 0 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

0 0 0 0 0 0 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0 0 0 0 0 0 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0 0 0 0 0 0 

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0 0 0 0 0 0 

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових 
підприємств 

 0,4 0 0 0,2  0 0 

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей 
інші 

0,4  0 0  0,2 0 0 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,4 0 0 0,2 0 0 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0 0 0 0 0 0 

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

0 0 0 0 0 0 

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з 

ними будівлі 

0 0 0 0 0 0 

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0 0 0 0 0 0 

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, телекомунікаційних центрів 

тощо 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

0 0 0 0 0 0 

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,4 0 0 0 0 0 

1242.2 Гаражі підземні 0 0 0 0 0 0 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0 0 0 0 0 0 

1242.4 Навіси для велосипедів 0 0 0 0 0 0 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0 0 0 0 0 0 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості5 

0 0 0 0 0 0 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної 0 0 0 0 0 0 



промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної та 

фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5 

0,4 0 0 0,2 0 0 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.3 Силоси для зерна 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.6 Холодильники 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.7 Складські майданчики 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.8 Склади універсальні 0,4 0 0 0,2 0 0 

1252.9 Склади та сховища інші5 0,4 0 0 0,2 0 0 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0 0 0 0 0 0 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 
виступів 

0 0 0 0 0 0 

1261.3 Цирки 0 0 0 0 0 0 

1261.4 Казино, ігорні будинки 0 0 0 0 0 0 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0 0 0 0 0 0 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,4 0 0 0,2 0 0 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 0 0 0 0 0 0 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0 0 0 0 0 0 

1262.3 Технічні центри 0 0 0 0 0 0 

1262.4 Планетарії5 0 0 0 0 0 0 

1262.5 Будівлі архівів5 0 0 0 0 0 0 

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0 0 0 0 0 0 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-

вишукувальних установ 

0 0 0 0 0 0 

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0 0 0 0 0 0 

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей 

з особливими потребами5 

0 0 0 0 0 0 

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0 0 0 0 0 0 

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0 0 0 0 0 0 

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші5 

0 0 0 0 0 0 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

0 0 0 0 0 0 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0 0 0 0 0 0 

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5 

0 0 0 0 0 0 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та 

консультації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5 

0 0 0 0 0 0 



1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної 

реабілітації5 

0 0 0 0 0 0 

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі 

інші5 

0 0 0 0 0 0 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо 

0 0 0 0 0 0 

1265.2 Басейни криті для плавання 0 0 0 0 0 0 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0 0 0 0 0 0 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0 0 0 0 0 0 

1265.5 Тири 0 0 0 0 0 0 

1265.9 Зали спортивні інші 0 0 0 0 0 0 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.2 Будівлі для птахівництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства5 

 0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.6 Будівлі тепличного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.7 Будівлі рибного господарства5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5  0,4 0 0  0,2 0 0 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0 0 0 0 0 0 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0 0 0 0 0 0 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0 0 0 0 0 0 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0 0 0 0 0 0 

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, 

що охороняються державою5 

0 0 0 0 0 0 

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0 0 0 0 0 0 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 0 0 0 0 0 0 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0 0 0 0 0 0 

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих 

ізоляторів5 

0 0 0 0 0 0 

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0 0 0 0 0 0 

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0 0 0 0 0 0 

_________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора 

будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 
десятковими знаками після коми.  

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон 

адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без 
урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або 
частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 
266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

 

     

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток №1 

до Положення про земельний  

податок на території Корюківської  

міської територіальної громади 

(зі змінами, рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 27-3/VIII) 

 

 

СТАВКИ 

земельного податку 

 
Ставка податку встановлюється у розмірі 7% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, 

які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 

власності).  

 

Код 

області 

25 

Код району 

UA74020010000010449 

Код згідно з 

КАТОТТГ 

UA74020010010096225 

Корюківська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва4 

1 1 5 5 

01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 1 5 5 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0 1 0 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0 1 0 5 

01.05 Для індивідуального садівництва4 0 1 0 5 

01.06 Для колективного садівництва4 0 0 0 0 

01.07 Для городництва4 0 1 0 5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 0 5 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0 0 0 0 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства 

0 0 0 0 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1 1 5 5 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

1 1 5 5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 1 5 5 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження 

та використання земель природно-заповідного фонду 

0 0 5 5 

01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими 

будівлями і дворами 

1 1 5 5 

01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими 

смугами 

0 0 0 0 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянами чи 

юридичними особами) 

1 1 5 5 

01.18 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як польові дороги, прогони 

1 1 5 5 



01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами 

1 1 5 5 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)4 

1 0,03 0 0 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 0 0 0 0 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

0,03 0,03 0 0 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання 

0 0 0 0 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0 0,03 0 0 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0 0 0 0 

02.07 Для іншої житлової забудови 0 0 0 0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови 

0 0 0 0 

02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури 

0 0 0 0 

02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

02.12 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 
пішохідні зони 

1 1 5 5 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування4 

1 0 0 0 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти4 

1 0 0 0 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги4 

1 0 0 0 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій4 

1 0 0 0 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування4 

1  0 0 0 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та органів4 

0 0 0 0 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 2 0 0 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

0 0 0 0 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 

2 0 0 0 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

2 2 0 0 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 

закладів науки 

0 0 0 0 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

1 0 0 0 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування 

2 0 0 0 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів 

ДСНС4 

1 0 0 0 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

1 0 0 0 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження 0 0 5 5 



та використання земель природно-заповідного фонду 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з 

обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного 

призначення 

0 0 0 0 

03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць 

виконання покарань 

0 0 0 0 

03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

03.20 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

1 1 5 5 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання біосферних 

заповідників 

0 0 0 0 

04.02 Для збереження та використання природних 

заповідників4 

0 0 0 0 

04.03 Для збереження та використання національних 

природних парків4 

0 0 0 0 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0 0 0 0 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0 0 0 0 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних 

парків 

0 0 0 0 

04.07 Для збереження та використання 

парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 

0 0 0 0 

04.08 Для збереження та використання заказників 0 0 5 5 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0 0 5 5 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0 0 0 0 

04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків 

0 0 0 0 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного 

призначення (земельні ділянки, в межах яких є 

природні об’єкти, що мають особливу наукову 

цінність, та які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення наукових 

досліджень, освітньої та виховної роботи) 

0 0 0 0 

05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися 

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-

оздоровчих закладів4 

0 0 0 0 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 

ресурсів 

0 0 0 0 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 0 0 0 0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення4 

1  0 5 0 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту4 

1 0 5 0 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0 0,03 0 5 

07.04 Для колективного дачного будівництва 0 0 0 0 



07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

07.06 Для збереження, використання та відтворення 

зелених зон і зелених насаджень 

0 0 0 0 

07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

07.08 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження загального 

користування 

1 1 5 5 

07.09 Земельні ділянки загального користування відведені 

під місця поховання 

1 1 5 5 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 

спадщини 

0 0 0 0 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 

закладів 

0 0 0 0 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0 0 0 0 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) 

1 1 5 5 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг 

0,1 0 0,1 0 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0 0,1 0 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

09.04 Для розміщення господарських дворів 

лісогосподарських підприємств, установ, організацій 

та будівель лісомисливського господарства 

0 0 0 0 

09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0 0 0 0 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 

захисними смугами 

0 0 0 0 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0 0 0 0 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 

іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

1 0 5 0 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0 0 0 0 

10.06 Для сінокосіння 1  1 5 5 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1  0 5 0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей 

0 0 0 0 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0 0 0 0 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд 

0 0 0 0 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 

лікувально-оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, морських заток і 

лиманів 

0 0 0 0 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 1 1 5 5 



надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

10.14 Водні об’єкти загального користування 1 1 5 5 

10.15 Земельні ділянки під пляжами 1 1 5 5 

10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 1 1 5 5 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами 

1,5 1,5 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

1,5 1,5 5 5 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

1,5 1,5 5 5 

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) 

1,5 1,5 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0 0 5 5 

11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 
надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

11.07 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження спеціального 

призначення 

1 1 5 5 

11.08 Земельні ділянки загального користування, 

відведенні для цілей поводження з відходами 

1 1 5 5 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 

2 0 5 0 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

морського транспорту 

0 0 0 0 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

річкового транспорту 

0 0 0 0 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства4 

1,5 0 5 0 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту 

0 0 0 0 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту 

1,5 0 5 0 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

міського електротранспорту 

0 0 0 0 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

1,5 1,5 5 5 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

іншого наземного транспорту 

1,5 1,5 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0 0 5 5 

12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу 

0 0 0 0 

12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

12.13 Земельні ділянки загального користування, які 1 1 5 5 



використовуються як вулиці, майдани, проїзди, 

дороги, набережні 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій 

1,5 0 5 0 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

об’єктів поштового зв’язку 

3 0 5 0 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку 

1,5 0 5 0 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для 

збереження і використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 

0 0 0 0 

13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,5 0 5 0 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

1,5 0 5 0 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0 0 5 5 

14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не 

надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1 1 5 5 

14.05 Земельні ділянки загального користування, які 

використовуються як зелені насадження спеціального 

призначення 

1 1 5 5 

14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені 

для цілей поводження з відходами 

1 1 5 5 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних 

Сил4 

0 0 0 0 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 

частин (підрозділів) Національної гвардії4 

0 0 0 0 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 

Держприкордонслужби4 

0 0 0 0 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0 0 0 0 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Держспецтрансслужби4 

0 0 0 0 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 

зовнішньої розвідки4 

0 0 0 0 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 

утворених відповідно до законів, військових 

формувань4 

0 0 0 0 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонд 

0 0  5 5  

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату 
МВС, територіальних органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС 

0 0 0 0 

15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної 

поліції України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Національної поліції 

0 0 0 0 



15.11 Для розміщення структурних підрозділів 

Міноборони, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери 

управління Міноборони 

0 0 0 0 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими 

додатками. 
2 Вид цільового призначення земель зазначається відповідно до Додаткоу 59 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру затверджений Постановою КМУ від 17 жовтня 2021 року № 1051. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі 
потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового 

кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

30 червня 2022 року                   м. Корюківка № 28-13/VIІІ 

 

Про затвердження Комунікаційної  

стратегії на 2022-2024 роки 

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Комунікаційну стратегію Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.06.2022 р. № 28-13/VIII 

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Документ розроблено в рамках програми «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)», яка фінансується USAID. Цей документ став 

можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду Розвитку 

Місцевої Демократії і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених 

Штатів.  

 

This document is made possible by the generous support of the American people through 

the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the 

responsibility of Foundation in Support of Local Democracy and do not necessarily reflect the 

views of USAID or the United States Government. 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 

 

 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

Корюківської міської  

територіальної громади 

на 2022-2024 роки 
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Вступ 

 

Комунікаційна стратегія потрібна, щоб допомогти громаді підвищити 

ефективність своїх комунікацій, а саме:  

ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме 

комунікації сприятимуть досягненню цілей розвитку громади (згідно Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади, розробленої в 

рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)», яка фінансується USAID); визначити спільні цілі, інтереси, потреби 

та проблеми, що стосуються комунікацій.  

ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ ‒ систематизувати наявні заходи, процеси, 

ресурси, тощо.  

ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ ‒ в умовах 

обмежених ресурсів пріоритизувати цілі та напрямки.  

ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОГО – чесно визнати, які підходи та діяльність слід 

змінити або припинити зовсім.  

ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для 

досягнення стратегічних цілей.  

ДОМОВИТИСЯ, ЩО МИ ВВАЖАЄМО УСПІХОМ – встановити 

реалістичні очікування та запровадити критерії оцінки. 

 

Хто користуватиметься документом та хто виграє від реалізації 

комунікаційної стратегії?  

 Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто долучається до 

комунікацій громади – від голови громади до працівника, який забезпечує 

роботу вебсайту, директора школи, членів молодіжної ради тощо.  

 Користувачів комунікаційної стратегії можна умовно поділити на 3 групи 

осіб, залежно від ролей:  

 

Стратегічний рівень  

 Голова та заступники – керівництво громади, яке відповідає за реалізацію 

Стратегії розвитку  громади. Для них Комунікаційна стратегія, перш за все – 

один із інструментів для досягнення стратегічних цілей громади, зокрема, 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, активізація громадської 

ініціативи тощо. 

  

Виконавчий рівень  

 Усі працівники виконавчого апарату міської ради та виконавчих органів, 

мають долучитися до комунікацій. Також йдеться про керівників структурних 

підрозділів (культура, освіта, архітектура тощо), які організують комунікацію з 

громадою через спеціальні заходи. Для виконавців Комунікаційна стратегія 

потрібна, щоб підвищити ефективність процесів, систематизувати роботу та 

налагодити взаємодію з колегами задля виконання спільних цілей.  
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Громадський рівень  

 Члени молодіжної ради та інші громадські активісти, які є рушієм 

позитивних змін у житті громади. Це небайдужі активні громадяни, які 

ініціюють спільні з владою проекти та жваво відгукуються на ініціативи влади з 

розвитку громади. Для них Комунікаційна стратегія – це орієнтир щодо 

напрямів спільних проектів, помічник у діалозі з владою та у залученні інших 

громадян.  

 Отже, одержувачами результатів реалізації комунікаційної стратегії є 

громада, тобто жителі громади – цільова аудиторія.  
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Аудит та результативність комунікацій 

 

Діяльність з комунікації з населенням покладена на загальний відділ 

виконавчого апарату міської ради. В штаті загального відділу є посада 

головного спеціаліста, який відповідно до посадової інструкції відповідальний 

за забезпечення інформаційної діяльності міської ради, а саме: наповнення 

сайту, підготовка статей для розміщення у друкованих засобах масової 

інформації та інтернет ресурсах, підготовка прес-релізів, буклетів, брошур та 

інших матеріалів щодо діяльності міської ради та ін. 

Відповідно до отриманих даних при опитуваннях, що були проведені в 

травні-червні 2021 року, для 76% опитаних основним джерелом інформації про 

діяльність місцевої ради є розповіді знайомих людей (76%), місцева преса 

(32%), сайти соціальних мереж (27%)1.  

 
Рис.1. Результати дослідження, проведеного в червні 2021 року незалежною 

компанією Ipsos, що відображають основні джерела інформації для 

місцевого населення про діяльність місцевої влади 

 

65% опитах вказали, що вони цікавляться тим, що відбувається на території 

нашої громади2. 72,6% з тих, хто цікавить подіями на території нашої громади, 

вказують, що влада  громади інформує про свою діяльність, а серед тих, хто не 

цікавиться, 44,4% стверджують, що влада не інформує про свою діяльність. 

                                                             
1 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/DOBRE-Koriukivska.pdf 
2 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Koryukivska-OTG.pdf 
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Рис.2. Результати опитування, проведеного в червні 2021 року в рамках 

стратегічного планування, відображають кореляцію між цікавістю 

населення та його знанням про те, чи інформує місцева влада населення. 

 

Ті респонденти, які цікавляться станом справ у громаді, оцінюють нашу 

громаду як добре місце для проживання (71,4%). Серед тих, хто не цікавиться, 

54% оцінюють нашу громаду «посередньо». 

 
Рис.3. Кореляція між цікавістю населення про події в громаді та їх оцінки 

громади як місця проживання. 
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Аналіз ситуації (SWOT) 

 

Сильні та слабкі сторони потенціалу громади з точки зору комунікацій та 

позиціонування її як громади для життя, роботи, інвестицій та ключові 

зовнішні фактори (можливості та загрози), які впливатимуть на позиціонування 

та комунікації громади. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- 100% охопленість населення 

міста Корюківка мобільним 

зв’язком; 

 - 80% охопленість населення міста 

Корюківка оптичним інтернетом; 

 - Наявність офіційного сайту 

Корюківської міської ради; 

 - Наявність офіційної сторінки 

ради в Facebook; 

- Авторитет та достатньо активні 

комунікації керівництва громади; 

- Наявність спеціаліста, який на 

постійній основі висвітлює роботу 

ради через офіційний сайт та 

сторінку ради в Facebook; 

- В громаді є друковане видання. 

 - Низька охопленість населення 

доступом до інтернету в сільській 

місцевості громади; 

- Відсутність професійної освіти в 

спеціаліста, що відповідає за 

ведення сайту та сторінки ради в 

Facebook, в сфері комунікацій, 

маркетингу та пропаганди; 

- Населення не повністю обізнане 

про повноваження органів 

місцевого самоврядування. 

 

Можливості Загрози 

 - Просування електронних каналів 

комунікації Корюківської міської 

ради; 

 - Просування електронних систем 

демократії: громадський бюджет, 

шкільний бюджет та електронні 

петиції. 

- Політична та економічна  

нестабільність в Україні; 

- Низька ефективність реалізації 

Комунікаційної стратегії через 

недостатню мотивацію та 

кваліфікацію кадрів, брак 

системності та послідовності у 

реалізації, завищенні очікування 

«швидких результатів» ; 

- Зниження довіри до влади 

громади через недостатню 

комунікацію; 

- Старіння громади (природне + 

міграція – низький показник 

повернення молоді у громаду після 

навчання); 

- Пасивність та інертність значної 

кількості населення громади; 

- Недосконале законодавство, яке 

постійно змінюється. 
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Стратегічні та оперативні цілі 

 

Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають 

напрямки розвитку комунікації в громаді, які вказані в баченні; в той самий час 

вони дозволяють зберегти чіткий поділ Стратегії, згрупувати операційні цілі. 

Необхідно підкреслити, що реалізація всіх цілей буде вести до задоволення 

потреб всіх мешканців у комунікації з владою з дотриманням принципів 

рівності статей, без дискримінації за віковою, соціальною, професійною, 

політичною приналежністю чи за місцем походження. 

Нижче представлено список запланованих стратегічних та операційних 

цілей: 

 

Стратегічна ціль 1. Сформувати культуру комунікації та взаємодії жителів 

громади з владою. 

Операційна ціль 1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити 

всіх жителів громади  

Операційна ціль 1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність 

влади громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 

Оперативна ціль 1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування 

електронних інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися 

та заохочувати до їх використання 

Оперативна ціль 1.4. Побудувати знання про перелік та порядок 

адміністративних послуг, які надаються міською радою  

 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення привабливості громади для роботи та 

створення робочих місць. 

Операційна ціль 2.1. Залучення бізнесу 

Операційна ціль 2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих 

та залучення нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного 

профілю громади 

 

Стратегічна ціль 3. Забезпечення привабливих умов життя для існуючих і 

нових мешканців громади. 

Операційна ціль 3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 

Операційна ціль 3.2. Охорона навколишнього середовища 
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Канали комунікацій та вимоги до контенту 

 

Канали комунікацій Корюківської міської ради наступні: 

Офлайн канали комунікації Онлайн канали комуніцкації 

1) місцеві друковані видання ЗМІ 

– основний канал комунікації; 

2) приватні друковані видання 

ЗМІ – додатковий канал 

комунікації; 

2) система шкільного 

бюджетування; 

2) рекламні борди – додатковий 

канал комунікації; 

3) дошки оголошень – додатковий 

канал комунікації; 

4) інші канали комунікації – за 

потреби. 

 

1) власний сайт Корюківської міської 

ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/) – 

основний канал комунікації; 

2) власна сторінка Корюківської міської 

ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.

misto/)  – основний канал комунікації;  

3) система громадського  бюджетування 

(https://koryukivka-otg.ci.org.ua/) – 

додатковий канал комунікації. 

 

Головними каналами комунікації є онлайн-канали: власний сайт 

Корюківської міської ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/) та власна сторінка 

Корюківської міської ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.misto/). Використання офіційного сайту 

є вимогою законодавства України. Використання сторінки в Facebook 

пояснюється близькістю до населення нашої громади, адже тут є можливість 

напряму комуні кувати з жителями, вести діалог та надавати відповіді на 

питання. 

Місцеві ЗМІ є головний каналом комунікації серед офлайн-каналів 

комунікації. Цільової аудиторією цього каналу є місцеві жителі. Цим каналом 

можна поширювати об’ємні статті про плани на майбутнє міста та громади, 

історії молоді, працівників, про зміни в умовах надання послуг комунальними 

підприємствами. Використання місцевих ЗМІ дозволить охопити аудиторію, 

яка не може бути охоплена онлайн каналами комунікації. 

Контент кожного каналу комунікації має відповідати наступним 

критеріям: 

1) відповідати принципам і цінностям Корюківської міської ради; 

2) формувати образи Корюківської міської ради та громади відповідно до 

детермінованих рис; 

3) відповідати інтересам і потребам цільової аудиторії; 

4) відповідати принципам комунікації Корюківської міської ради. 

Цільові групи  

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/
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1. Жителі громади 

Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та 

міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди 

похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій: 

Місцевість Населення, осіб Чоловіки, осіб Жінки, осіб 

м. Корюківка  12813 5777 7036 

Сільська місцевість 8431 4094 4337 

Всього 21244 9871 11373 

 

Структура населення по віковим категоріям та типам територій 

представлена на наступному графіку: 

 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та 

місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та 

обов’язки. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні 

послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, 

інформацію про графіки робіт комунальних закладів, інформацію про справи в 

громаді та зміни в інфраструктурі громади. 

 

2. Молодь громади та працездатне населення громади 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати альтернативу виїзду на 

роботи в країни Європейського союзу, дати стимул поверненню до громади 

після навчання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

 

3. Молодь громади та працездатне населення які є потенційними жителями 

громади  

19.5%

14.9%

58.2%

55.8%

22.3%

29.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

м. Корюківка

Сільська місцевість

Неповнолітнє населення (до 17 років) Працездатне населення (18-59 років)

Населення пенсійного віку (60 років та старше)



Сторінка 10 із 18 
 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати стимул до переїзду до 

громади на постійне місце проживання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

4. Інвестори, підприємці, представники бізнесу 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників 

цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, 

диверсифікація економічного профілю громади. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі 

комунікації, наявна робоча сила). 
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Образ громади 

В рамках реалізації Стратегії має бути сформувати наступний образ 

громади: 

 

Корюківська 

міська 

територіальна 

громада  

Добровільне об’єднання жителів 66-ти населених 

пунктів  Корюківського району з адміністративним 

центром в м. Корюківка з метою реалізації свого 

конституційного права на самостійне вирішення питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

 

 

 

 
Напрямки 

позиціонування 
Тези 

Позиціонування 

громади 

 

Привабливість для 

життя 

Громада розташована на 

мальовничій та екологічно 

чистій території північної 

України, в північній частині 

Чернігівської області.  

 

Широка пропозиція суспільних 

послуг: школи,  дитсадки, 

заклади позашкільної освіти, 

медичні заклади, правоохоронні 

заклади, заклади соціального 

захисту. 

Привабливість для 

роботи 

Багато місць роботи з високим 

рівнем винагороди в сферах 

сучасного сільського 

господарства та переробної 

промисловості. 

Привабливість для 

інвестицій 

В громаді є вільні земельні 

ділянки для промисловості та 

сільського господарства, 

присутня в достатній кількості 

робоча сила. 

 

Необхідно сформувати наступні образи громади: як привабливого місця 

для проживання, як привабливого місця для роботи, як місця для здійснення 

інвестицій. Формування перших двох образів необхідно для приваблення в 

громаду молоді та працездатного населення. Формування третього образу 

необхідно для залучення в громаду капіталу, який створить робочі місця для 

населення громади.  
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Образ Корюківської міської ради  

В рамках реалізації Стратегії має бути сформований наступний образ 

Корюківської міської ради: 

 

Головне завдання 

Корюківської міської ради 

Представляти та відстоювати інтереси кожного 

мешканця та мешканки громади. 

 

Риси Корюківської міської 

ради 

 

- законність  

- відкритість 

- чесність  

- ефективність 

- прогресивність 

- лідерство 

- командність 

- етичність 

Повноваження 

Корюківської міської ради 

Вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України 

Основні принципи 

діяльності Корюківської 

міської ради 

- народовладдя; 

- законності; 

- гласності; 

- колегіальності; 

- поєднання місцевих і державних інтересів; 

- виборності; 

- правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, 

визначених законам; 

- підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб; 

- державної підтримки та гарантії місцевого 

самоврядування; 

- судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

 

Цінності Корюківської 

міської ради: 

 

Патріотизм: представлення та відстоювання 

інтересів кожного мешканця та мешканки 

громади – прямий обов’язок Корюківської 

міської ради, і кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів з 

гордістю виконують цей обов’язок. 

Професіоналізм: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів якісно та 

професійно виконує свій прямий обов’язок, 
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дбає про вдосконалення своїх професійних 

якостей та компетенцій, стандартів 

спілкування та поведінки, роботу в команді та 

налагодження співпраці. 

Порядність: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів при 

виконанні своїх обов’язків дотримується 

етичних норм, є чесним та неупередженим, 

дотримується свого слова, уникає образ та 

умисної шкоди оточуючим. 

 

Необхідно роз’яснювати населенню громади, що таке орган місцевого 

самоврядування та які його завдання, що таке громада та реформа 

децентралізації, потрібно роз’яснити, які у міської ради є повноваження. 
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Заплановані заходи та процеси, спрямовані на реалізацію тактичних цілей 

 

 Досягнення кожної тактичної цілі здійснюється через реалізацію 

комунікаційних заходів та налагодження процесів у громаді. Даний план може 

коригуватися рішенням у залежності від зміни ситуації в громаді. 

1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити всіх жителів 

громади 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Перетворити сайт громади 

на головне джерело новин 

про події в громаді 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Передбачити ресурси для 

рекламного просування 

сторінок, який би довів 

кількість підписників на 

Facebook-сторінку до 7000 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Перейти на планування 

дописів у соціальних 

мережах за допомогою 

контент плану, який би 

містив окрім поточних 

новин цікавий та корисний 

контент 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність влади 

громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати проморолики 

про досягнення та 

майбутню розбудову 

громади 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Продовжити практику 

оперативного інформування 

населення про ситуацію в 

громаді керівництвом 

міської ради 

Керівництво 

міської ради 

2022-2024 Не потребує 

1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування електронних 

інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися та 

заохочувати до їх використання 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 
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Запланувати регулярні 

публікації на власних 

каналах комунікації, які б 

просували існуючі 

електронні сервіси та 

заохочували користуватися 

ними замість офлайнової 

взаємодії. Публікації мають 

містити пояснення щодо 

використання та ілюстрацію 

результату використання. 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

 

Розвивати рубрику 

«Бюджет участі» на власних 

каналах. У публікаціях 

розповідати про історію 

кожного проекту, хід його 

реалізації з акцентом на 

автора проекту. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – подавати на конкурс 

власний проект 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Запланувати щорічну 

велику стартову подію 

конкурсу за участі міського 

голови та переможців 

попередніх років з 

презентаціями реалізованих 

проектів 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Організувати зустрічі 

авторів реалізованих 

проектів з молоддю. В 

рамках зустрічі передбачити 

спільні брейншторми на 

тему «Який проект хотів би 

реалізувати ти?» 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

2022-2024 Не потребує 

1.4. Побудувати знання про перелік та порядок адміністративних послуг, 

які надаються міською радою 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Зняти серію коротких 

роликів про послуги, які 

надає ЦНАП для 

розміщення на власних 

каналах комунікацій 

Відділ надання 

адміністративн

их послуг 

 

Загальний 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 
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відділ 

 

2.1. Залучення бізнесу 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити публікацію 

статей на сайті та в  ЗМІ, в 

яких розповідати про успіхи 

громади 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Започаткувати рубрику 

«Бізнес-хаб» на власних 

каналах. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – створювати власний 

бізнес 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Державний та 

місцевий 

бюджет 

Залучити представників 

бізнесу, що діють на 

території громади для 

виготовлення контенту, 

який розкриває потенціал 

Корюківської громади  

(цитати, коментарі, 

синхрони для відеоролика 

тощо) 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих та залучення 

нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного профілю 

громади 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати презентацію 

про особливості ведення 

бізнесу на території 

громади для розсилки 

потенційним інвесторам 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Підготувати ролик «Бізнес в 

Корюківській громаді» , в 

якому розповісти про 

Загальний 

відділ 

 

2022-2024 Не потребує 
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сприятливі умови ведення 

бізнесу 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Поширювати історії 

молодих людей, які 

будують своє життя в 

громаді, про їх роботу, 

отримане службове житло, 

розвинену інфраструктуру 

суспільних послуг 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Поширювати інформацію 

про програми сприяння 

будівництву, програми 

отримання коштів для 

будівництва на пільгових 

умовах 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

3.2. Охорона навколишнього середовища 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити інформаційний 

супровід щорічних 

екологічних акцій по 

прибиранню території 

громади (зелені зони, парки) 

з роз’ясненням переваги 

роздільного збору сміття 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

 

  

Секретар міської ради                                                              Анастасія ПЛЮЩ 

 



 



Комунікаційний план на 2022 рік Додаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання комунікації №1. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади
1 1 1 1

Кількість публікацій

Написання статтей в регіональні змі, 
офіційні сторінки університетів

Молодь та прцездатне 
населення поза 
громадою 1 1 1 1

Кількість публікацій

Формування презентаційного буку громади 
для потенційних жителів

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №2. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для роботи

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою

1 1
Кількість публікацій

Написання статтей в регіональні змі, 
офіційні сторінки університетів

Молодь та прцездатне 
населлення поза 
громадою

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №3. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для інвестицій
Участь у спеціалізованих виставках, 
заходах, хакатонах

Інвестори, підприємці, 
бізнесмени 1 1 1 1 1 1

Кількість заходів

Формування презентаційного буку громади 
для інвесторів

Інвестори, підприємці, 
бізнесмени

1 1

Кількість 
відеороликів, 
публікацій, 
інформаційних 
листівок

Завдання комунікації №4.Сформувати 
образ міської ради як ОМС, який має 
свої повноваження відповідно до 
законодавства України

начальник 
загального відділу

Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №5. 
Удосконалення комунікації зворотного 
зв’язку та його спрощення
Написання статтей для сайту ради, 
сторінки Facebook, місцевих ЗМІ

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Рекламна кампанія бюжету участі Жителі громади 1 1 Кількість публікацій
Рекламна кампанія шкільного бюджету 
участі

Молодь громади
1 1

Кількість публікацій

Рекламна кампанія подачі пропозицій до 
бюджету громади

Жителі громади 
1 1

Кількість публікацій

Опитування населення Жителі громади 1 Кількість опитувань

Завдання комунікації 1. Підвищити 
обізнаність та мотивацію жителів 
громади щодо заключення декларацій з 
сімейними лікарями.

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківський 
ЦПМСД”

Забезпечити наявність інформаційних 
буклетів та/або статтей в місцевих ЗМІ з 
інформацією про необхідність заключення 
декларацій з сімейними лікарями

Громадяни, що ще не 
мають договору з 
сімейним лікарем

1 1 1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №2. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківський 
ЦПМСД”

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про лікарів, що переїхали 
проживати з інших територій в 
м.Корюківка, в якості історій успіху.

Молодь громади, 
майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №1. Сформувати 
образ громади як привабливого місця 
для життя

Генеральний 
директор КНП 
“Корюківська 
ЦРЛ”

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про можливості 
працевлаштування в медичних закладах 
громади, про можливості отримання житла, 
фінансової допомоги, компенсації витрат 
на освіту, висвітлення вигідних умов такого 
працевлаштування, тощо

Молодь, майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі, 
населення громади

1 1

Кількість публікацій

Формування та оприлюднення в 
друкованих виданнях громади та сусідніх 
громад статей про лікарів, що переїхали 
проживати з інших територій в 
м.Корюківка, в якості історій успіху.

Молодь, майбутні лікарі, 
практикуючі лікарі, 
населення громади

1 1

Кількість публікацій

Завдання комунікації №1. Забезпечити 
100% охопленість населення послугою 
вивезення твердих побутових відходів

Начальник КП 
«КОРЮКІВСЬКА 
ЖЕК»

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, про законодавчий 
обов'язок на укладання договорів про 
вивезення побутових відходів та 
адміністративну відповідальність 

Жителі м.Корюківка, що 
не підписали договір на 
вивезення побутових 
відходів

1

Кількість підписаних 
договорів на 
вивезення побутових 
відходів

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, про порядок оформлення 
договору на вивезення побутового сміття

Жителі м.Корюківка, що 
не підписали договір на 
вивезення побутових 
відходів 1

Кількість підписаних 
договорів на 
вивезення побутових 
відходів

Індикатори 
виконання

Загальний відідл міської ради

Завдання, задачі Відповідальний Цільова аудиторія Терміни виконання

КНП "Корюківський ЦПМСД"

КНП "Корюківська ЦРЛ" 

КП «КОРЮКІВСЬКА ЖЕК»

КП "Корюківкаводоканал"



Завдання комунікації №1. Забезпечити 
роз'яснення населення з приводу вузла 
комерційного обліку води в 
багатоквартирних будинках

Начальник КП 
"Корюківкаводокан
ал"

Інформаційні матеріали, в тому числі статті 
до місевих газет, з приводу вузла 
комерційного обліку води в 
багатоквартирних будинках

Жителі багатоквартирних 
будинків, в яких не 
встановлено вузли 
уомерційного обліку 
води 1

Кількість 
багатоквартирних 
будинків, в яких 
встановлено вузли 
обліку

Завдання комунікації №1. Інформування 
населення умовах отримання послуг, 
про зміни таких умов та нові послуги

Начальник відділу 
надання 
адміністративних 
послуг

Інформувати населення про зміни в умовах 
надання адміністративних послуг 

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Інформувати населення про нові послуги, 
що можна отримати в ЦНАПі

Жителі громади 
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Інформувати населення про модливості 
оторимання адміністративних послуг 
онлайн

Жителі громади 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість публікацій

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Центр надання адміністративних послуг 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 29-13/VIII 

 

Про внесення змін до рішень Корюківської 

міської ради  щодо умов оплати праці працівників 

 

 

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), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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: 

1.1. 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». 

1.2. Виключити пункти 3.8. - 3.8.3. 

1.3. В пункті 3.5. виключити слова «крім посадових осіб зазначених в 

пунктах 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3». 

1.4. В пункті 3.14. виключити слова «посадових осіб зазначених в пунктах 

3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3». 

1.5. 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).». 

 

2. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 02.12.2020 року № 7-1/VIІІ «Про умови оплати праці 

Корюківського міського голови та секретаря міської ради», а саме скасувати 

пункти 1.4. – 1.5. та 2.4. – 2.5. даного рішення.  

 

3. Вважати таким, що втратили чинність, пункт 1, абзац 3 та 5 пункту 2 

рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30.08.2021 року № 39-8/VІІІ «Про внесення змін до рішень Корюківської 

міської ради».  

 

4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.04.2022 року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку, та 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 30-13/VIII 

 

Про затвердження на посаду  

 
 

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», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ЛОГВИНЕНКА Дмитра Михайловича на посаду начальника 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори з 01 липня 2022 року по                      

30 червня 2025 року. 

 

2. Затвердити БАБИЧА Сергія Володимировича на посаду начальника 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

з 02 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року. 

 

3. Контроль за виконанням цього 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 31-13/VIII 

 

Про затвердження структури та  

штатної чисельності  

 

 

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), п. 5 ст. 26, ст. 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, що додається.  

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.01.2022 року                              

№ 45-12/VІІІ року «Про затвердження структури та штатної чисельності».  

 

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.07.2022 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста та постійну комісію міської ради з гуманітарних 



питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської   

ради восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 31-13/VІІІ 

 

Структура та штатна чисельність виконавчого апарату  

Корюківської міської ради 

 

Назва структурного  підрозділу та посад Кількість 

штатних 

посад 

Керівництво  

Міський голова 1 

Перший заступник міського голови  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 2 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 

Старости   15 

Разом 21 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності    

Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний  спеціаліст 3 

Разом 5 

Загальний відділ   

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Провідний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 категорії 1 

Спеціаліст 1 

Оператор комп'ютерного набору 0,5 

Разом 6,5 

Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму   

Начальник відділу  1 

Провідний спеціаліст 2 

Разом 3 

Відділ земельних ресурсів та комунального майна   

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст 2 

Разом 3 

Юридичний відділ  



Начальник відділу - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст - державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст 1 

Разом 3 

Відділ надання адміністративних послуг  

Начальник відділу   1 

Сектор державної реєстрації  

Завідувач сектору – державний реєстратор 1 

Державний реєстратор 5 

Сектор адміністративних послуг  

Завідувач сектору - адміністратор 1 

Адміністратор 5 

Діловод 18,5 

Сектор реєстрації місця проживання  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

Спеціаліст І категорії 1 

Разом 34,5 

Технічні службовці  

Водій автотранспортних засобів 1 

Прибиральник службових приміщень  2 

Опалювач  15 

Всього: 94 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 32-13/VIII  

 

Про затвердження Переліків майна 

комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

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,  

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік нерухомого майна комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Затвердити Перелік транспортних засобів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

3. Затвердити Перелік об’єктів житлового фонду комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 лютого 2021 року                  

№ 15-4/VIІІ «Про затвердження Переліків міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади».  

 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



№ 
п/п

Назва установи, підприємства, організації 
користувача майна.           

Перелік інвентарних об’єктів нерухомого майна Місцезнаходження майна Балансова 
вартість (грн)

Рік введення в 
експлуатацію

Примітка          
  (площа 

1 2 3 4 5 6 7

1 ДНЗ № 1 "Дельфін" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, вул. Шевченка, 98а 3839790 1288
2 ДНЗ № 4 "Веселка" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, пров. Вокзальний, 8а 4386133 1979 1946.8

м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 395.9
м.Корюківка, вул. Шевченка, 80 223.4
м.Корюківка, вул. Шевченка, 99 398.8

ВСЬОГО: 11485591.33

1 Земельна ділянка            0,4148 га 229673 2008
2 Адмінприміщення 2317240.73 2010 502.1
3 Огорожа металева 831 2006 24
4 Гараж 189652 2012 100.5
5 АТ "Слов’янскі шпалери-КФТП" (оренда) Котельня м.Корюківка, вул.Бульварна, 6б 409745.6 2006 68
6 ТОВ "Маяк-Медіа" (оренда) Приміщення в нежитловій будівлі м.Корюківка, вул.Бульварна, 13 71740 146.7
7 Корюківська міська рада Нежитлова будівля м.Корюківка, вул.Бульварна, 25Б 54509 1997 186.5
8 ГО УПЦ КП СВП (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Шевченка, 116 243750 1950 175.9
9 ФОП Прядко О.В., ФОП Загалець О. (оренда) Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Шевченка, 83 а 121764 1999 83.7

10 РДА, Управління юстиції (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Шевченка, 85 а 156014 1990 102.3
11 Корюківська міська рада Туалет м.Корюківка, вул. Шевченка, 64 40802 2017 642.5
12 ПАТ Приватбанк, ПП "Десна-Експерт-М", УПФ Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а 1493689.09 1995 1234.25
13 Корюківська міська рада Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Вокзальна, 9 1997503.6 1905 704.9
14 Корюківська міська рада Нежитлове приміщення, гараж м.Корюківка, вул. Вокзальна, 9А 1615628.35 1954 293.7
15 Нац.поліція (оренда) Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 1119650 1975 608.9
16 Нац.поліція (оренда) Частини будівлі гаражів м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 107427 1975 301.9
17 Нежитлова будівля 236353.7 1938 825.1
18 Добудова 613.8 1960 3.7
19 Нежитлова будівля- сарай 8574.5 1970 67.6
20 Нежитлова будівля 53709 1973 406
21 Сарай 700 2000 52.4
22 Військомат (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Костюк Г., 20А 719611 642.5

23 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Лубенець, вул.Шевченка, 42 20022 1983

24 Будівля нежитлова 56960 1974 173.3
25 Хлів господарський 8287 1975
26 Туалет 365 1972
27 Будівля школи №1 417109 1969
28 Будівля школи №2 20292 1928
29 Туалет вчительський 317 1924
30 Туалет шкільний 1797 1986
31 Приміщення для зберігання палива 1845 2009 55
32 Котельня школи 1939 1994 21
33 Огорожа (школа) 2244 1989 115м.п.
34 Корюківська міська рада Приміщення ФП с.Петрова Слобода, вул.Незалежності,26 11378 33.45
35 Будівля школи 136443 1910
36 Майстерня 10622 1976
37 Туалет 426 1971
38 Погріб 12729 1982
39 Приміщення ФП 15881 35.24
40 Будівля клубу 150451 1992
41 Хлів господарський 3215 1989
42 Хлів господарський 5434 1989
43 Хлів господарський 11316 1989
44 Павільон автобусної зупинки с.Соснівка 12400 2018

45 Корюківська міська рада Приміщення колишньої аптеки с.Домашлин, вул.Молодіжна, 20 1244 1964 81.8
46 Будинок сільської ради 159175 1988 179
47 Будівля для господарських потреб 742 2006 25
48 Приміщення пожежної охорони с.Домашлин, вул.Молодіжна, 35 2896 1985
49 Будівля школи 1475579 1988 1709.1
50 Котельня 3333 1988
51 Погріб 555 1988
52 Навіс для дров 641 2005
53 Туалет 2329 1991
54 Будинок с.Бешківка, вул.Жовтнева, 6 78900 1875 400кв.м.

55 Будівля нежитлова 58499 1976 149.8
56 Господарська будівля 727 2000
57 ТОВ "Забарівське" (оренда) Нежитлові будівлі (4 шт) с.Забарівка,   вул.Гагаріна, 13 37245 1944
58 Корюківська міська рада Приміщення ФП с.Забарівка,  вул.Гагаріна, 30 13105 1990 79

59 ПАТ "Укртелеком" (оренда) Приміщення колишнього ФАПу с.Наумівка, вул.Шевченка, 89а 56462 1990 90.5
60 Оренда Нежитлова будівля с.Наумівка, вул.Шевченка, 66 Г 289088.26 2002 396.4
61 Оренда ФОП Кирик Нежитлова будівля с.Наумівка, вул.Лучка, 1а 277176 1969 383.2
62 Приміщення Наумівської СЛА ЗПСМ 240555 1970 291.2
63 Сарай Наумівської СЛА ЗПСМ 4680 1970 35
64 Туалет Намівської СЛА ЗПСМ 1149 1970 15
65 Асфальтована площадка 4136 2008
66 Приміщення клубу с.Турівка, вул.Шевченка 105229 1931
67 Приміщення ФП 6438 1956
68 Сарай ФП 2567 1956
69 Корюківська міська рада Будівля с.Турівка, вул.Лісова, 21 21867 1971 48

КЕВ (оренда)

Корюківська міська рада

с.Турівка, вул.Шевченка, 28

Будянський старостинський округ
с.Буда, вул.Центральна, 7

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Домашлинського старостинського округу)
Корюківська міська рада

Цілісний майновий комплекс, приміщення та 
обладнання котелень, теплопункти та 
обладнання, теплові мережі

3259668.33

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення   
Забарівського старост.округу)

с.Буда, вул.Центральна, 6

с.Соснівка, вул.Поштова

с.Соснівка, вул.Шкільна, 20

м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького, 4

Корюківська міська рада

с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22

с.Домашлин, вул.Центральна, 6

Забарівський старостинський округ

Домашлинський старостинський округ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 
ради восьмого скликання 
від  30 червня 2022 року  № 32-13/VIІI

Корюківська міська рада м.Корюківка, вул. Вознесенська, 24

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

Цілісні майнові комплекси

3 АТ "Облтеплокомуненерго" (оренда)

Брецький старостинський округ

Балансоутримувач Корюківська міська рада
Нежитлові будівлі, споруди

м.Корюківка, вул. Бульварна, 6Корюківська міська рада

Наумівський старостинський округ

с.Наумівка, вул.Шевченка, 105

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Будянського старостинського округу), ПАТ 
"Укртелеком" (оренда)

с.Забарівка, вул.Гагаріна, 29А

Корюківська міська рада



70 Молокоприймальний пункт с.Олександрівка, вул.Центральна, 87 3000 2016 26.1
71 Сарай біля адмінприміщення с.Олександрівка, вул.Центральна, 111 2475 1960
72 Адмінприміщення с.Олександрівка, вул.Зарічна, 31 233754.98 1990 186.75
73 Точок склату №1 32542.14 1985
74 Зерносклад №1 43430.33 1985
75 Млин 3259.35 1989
76 Навіс для с/г техніки с.Олександрівка, вул.Центральна, 132/5 4020 2005

Олександрівський старостинський округ

с.Олександрівка, вул.Центральна

Корюківкаська міська рада



77 Токарка-майстерня с.Олександрівка, вул.Центральна, 132/4 1000 1989

78 Будівля сільської ради 52529 1967 136
79 Хлів сільської ради 9880 1967
80 Будівля дит.садка с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 24А 356477 1981 500
81 Будівля стаціонарного відділення 8755 1882
82 Будівля кухні стаціонарного відділення 1083 1970
83 Будівля для зберігання палива 1596 1954
84 Погріб 776 2003
85 Приміщення ФП с.Лупосове, вул.Травня, 15 10589 1949 33
86 Приміщення бібліотеки с.Лупосове, вул.Травня, 18 36837 1968 60
87 Приміщення сільського клубу с.Лупосове, вул.Травня, 20 136142 1968 245
88 Приміщення сільського клубу с.Романівська Буда, вул. 1 Травня, 1А 53076 1977 171

89 Будівля сільської ради 1694 1971
90 Сарай 699 1971
91 Будівля сільської ради  нова 79090 1984
92 Туалет с/ради 49 1984
93 Підсобне приміщення с/ради 508 1984
94 Будівля бібліотеки с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 37-

1
3193 1984

95 Будинок дитячого садка с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка,45, 18307 1982
96 Будівля лазні с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 45 102059 1988 108
97 Будинок у минулому інтернат 35383 1958 68
98 Хлів 7661 1970 25
99 Будинок сільської ради старий с.Перелюб, вул.Центральна, 15 381111 1870 135
100 Хлів с.Перелюб, вул.Центральна, 17 2522 1972 36кв.м.
101 Будинок сільської ради новий с.Перелюб, вул.Центральна, 19 98450 1982 163.65
102 Корюківська міська рада (адмінприміщення 

Перелюбського старостинського округу)
Будівля диссадка на 95 місць с.Перелюб, вул. Центральна, 21 14092 1976 260

103 Приміщення амбулаторії с.Перелюб, вул. Центральна, 26 34219 1910 74.6
104 Приміщення амбулаторії 83995 1910 331.4
105 Приміщення харчоблоку 14272 1968 119.2
106 Приміщення сільської біліотеки с.Перелюб, вул. Шевченка, 7 43078 1958 130

107 Будівля сільської ради 15815 1947 52
108 Сарай 1891 1971 18
109 Туалет с.Прибинь 206
110 Сарай з туалетом с.Прибинь, вул.Центральна 33562 1979 38
111 Приміщення сільської біліотеки 27199 1954 66
112 Дров’яний склад 1156 1957 13
113 Корюківська міська рада Погріб с.Прибинь, вул.Слави, 3 1753.92
114 Будівля сільської ради 14499 1968
115 Сарай 1801 1978
116 Будівля школи 600702 1912
117 Майстерня 20724 1954
118 Буфет 16109 1953
119 Будівля-кабінет хімії 18371 1939
120 Погріб 1191 1971
121 Погріб 1190 1971
122 Будівля ФП 5937 1975
123 Сарай ФП 1075 1975
124 Корюківська міська рада Будівля дитячого садка с.Шишківка, вул.Зелена 202549 1991

125 Будівля нежитлова 54990 1991
126 Господарське приміщення - сарай 706 1991
127 Будівля ФП 8715 1968 96
128 Сарай 1061 1974

129 Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Рибинського старостинського округу)

Приміщення сільської ради с.Рибинськ, вул.Зелена, 37 36971 1960 160

130 Нежитлова будівля громадського призначення с.Рибинськ, вул.Зелена, 54 34086 1980
131 Баня с.Рибинськ, вул.Садова 312862 1980
132 Сарай с.Рибинськ, вул.Зелена, 1264 2019
133 Приміщення школи с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 499885 2019
134 Їдальня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 21874 2019
135 Майстерня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 31241 2019
136 Котяльня с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 23188 2019
137 Погріб с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 721 2019
138 Котельня газова с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 42078 2019
139 Туалет дитячий с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 102 2019
140 Туалет дитячий с.Рибинськ, вул.Зелена, 35 51 2019
141 Приміщення бібліотеки 48675 1990
142 Хлів бібліотеки 1155 1990

142 Будинок дитячого садка с.Савинки, вул.Л.Українки 39386 1975
144 Туалет громадського призначення с.Савинки, вул.Л.Українки 1500 2019
145 Будинок побутових послуг с.Савинки, вул.Шкільна, 1 16141 1981
146 Будинок клубу с.Бурківка 25628 1962

147 Будівля нежитлова 48644.04 1991 124
148 Сарай 2841 1967 36
149 Гараж 8072 1979 36
150 Релігійна громада УПЦ Свято-Іоанно  - 

Богословської парафії (оренда)
Приміщення школи №1 с.Сядрине, вул. Г.Білого, 76 37900 1901

151 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 35583 1965
152 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 29869 1965

153  ПАТ "Урктелеком" (оренда) Будівля нежитлова с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56а 3648 1962 64.5
154 Будівля нежитлова 246340 1970 144
155 Господарська будівля 1685 2009 20
156 Сарай-гараж 2737 1989 48
157 Будівля школи №1 269119 1979 172.2

Корюківська міська рада 
(адмінприміщенняТютюнницького 
старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Лісова, 5Корюківкаська міська рада

с.Шишківка, вул.Центральна

с.Перелюб, вул. Центральна, 28

Перелюбський старостинський округ

с.Шишківка, вул.Центральна

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Прибинського старостинського округу)

с.Перелюб,  вулМолодіжна, 1

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Охрамієвицького старостинського округу)

Охрамієвицький старостинський округ

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Перелюбського старостинського округу)

с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 33-
1

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Прибинського старостинського округу)

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 25А

с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 47 

с.Шишківка, вул.Центральна, 22

с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56б

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Рейментарівський старостинський округ

Корюківська міська рада

Савинківський старостинський округ

с.Сядрине, вул.Г.Білого, 54

с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка 21

Корюківська міська рада

Сядринський старостинський округ

Тютюнницький старостинський округ

Рибинський старостинський округ

с.Рибинськ, вул.Зелена, 39

Прибинський старостинський округ
с.Прибинь, вул.Гагаріна, 2

с.Прибинь, вул.Гагаріна

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Сядринського старостинського округу)

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
Рейментарівського старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6

Корюківська міська рада с.Сахутівка, вул.Десняка, 51



158 Шкільна їдальня 3570 1977 94.31
159 Підсобне приміщення 1251 1972
160 Цегляний туалет 217 2003 6

161 Будівля школи №1 678773.65 1911
162 Господарський сарай 5136.56 1992 32
163 Корюківська міська рада (адмінприміщення 

Хотіївського старост. округ)
Нежитлова будівля с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а 59888.51 1991 155

Корюківська міська рада с.Хотіївка, вул.Довженка, 7
Хотіївський старостинський округ



164 Оренда (Церква) Будівля магазину "Примислові товари" с.Хотіївка, вул. Довженка, 9а 30480 1975 131.3
ВСЬОГО: 20480340.11

1 Частина нежитлової будівлі м. Корюківка , вул. Шевченка, 73 27723 1975 336.37
2 Гараж м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а 12435 1977 87
3 Гараж м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького, 4а 44541 1980 570.9
4 Господарський будинок 2749329.00 1998 1254.0
5 Котельня 27782.00 2002 101.5
6 Сарай 2788.00 1976 30.0
7 Туалет 636.00 1973 14.4
8 Будівля №2 1421.00 1955 252.0
9 Погріб 309.00 1973 20.2

10 Будівля школи 81782492.08 1977 5672.57
11 Сарай 6861 1988 59.4
12 Теплиця 1484 1977 240.44
13 Гараж 902 2000 55.86
14 Міні-футбольне поле з огорожею 1038883.22 2016 924
15 Майданчик дя міні-футболу зі штучничним 

покриттям 1444818.39 2019 924
16 Мультифункціональний майданчикдля занять  

ігровими видами спорту 1532513.95 2019 934
17 Будівля школи (ст.) 1152348 1954 1062
18 Будівля школи (нова) 456653 1998 1036
19 Майстерня 29412 1976 208
20 Погріб господарський 1439 1912 17.5
21 Сарай дерев‘яний 616 1994
22 Асфальтобетонне покриття баскетбольного 

майданчика
29135.02 2017 100

23 Майданчик для міні-футболу зі штучним 
поктиттям 1455044.31 2019 924

24 Будівля школи 7971888 2004 3953.11
25 Спортивний майданчик з поліурітановим 

покриттям 1398768.41 2018 648
26 Спортивний майданчик дя міні-футболу зі 

штучним поктиттям 1502615.00 2019 924
27 Трансформаторна підстанція м. Корюківка, вул.Шевченка, 116б 227465 2004 55.94
28 Будівля № 1 (б) 158246 1912 438.6
29 Туалет 261 2003 12
30 Будівля № 2 (а) 138433 1979 398
31 Сарай 1568 47
32 Огорожа 255,9 м. 5217 2008 255.9
33 Скейт-майданчик 461148.69 2016 450
34 Школа 959702 1986 690
35 Льох 2811 1985 12
36 Сарай дерев‘яний 4768 1985 18
37 Туалет 855 1986 10
38 Газова котельня 974435.52 2007 8.5
39 Гараж с.Забарівка,  вул.Гагаріна, 29Б 2425 1977
40 Школа 2182566 1967 2884
41 Погріб 3513 1967 13.2
42 Погріб 3513 1967 13.2
43 Сарай 13208 1967 61.56
44 Гараж 47779 1981 180.1
45 Сарай 5620 1987 82.36
46 Індивідуальна котельня 1291702 2012 190.8
47 Туалет 7026 1967 34.7
48 Будівля 241610 1902 409.2
49 Сарай 5285 1980 40
50 Сарай 3214 1930 70
51 Майстерня 10419 1948 50
52 Підвал 1191 1906 33
53 Будівля школи 101655.5 1902 118.5
54 Майстерня 109576 1964 52.7
55 Котельня 2779 2003 96
56 Туалет 260 2005 6
57 Туалет 521 2005 6
58 Школа №2 91143.00 1950 429.8
59 Школа №3 29261.00 1950 207.0
60 Піонерська 73509.00 1950 231.0
61 Корпус №2 7905.00 1950 57.5
62 Корпус №5 11067.00 1950 109.0
63 Корпус№6 26491.00 1950 77.0
64 Корпус №8 54642.00 1950 30.0
65 Пральня 15919.00 1950 66.34
66 Гараж 5601.00 1950 38.88
67 Кладова 4730.00 1950 29.7
68 Кладова 2909.00 1950 73.53
69 Хлів для дров 3603.00 1950 102.0
70 Свинокухня 3866.00 1950 23.5
71 Хлів 4361.00 1950 27.0
72 Школа 43546.00 1950 93.0
73 Свинарник 1015.00 1950 27.75
74 Хлів 7830.00 1950 22.5
75 Корпус№9 1072.00 1950 160.7
76 Пристройка до корпус.№2 1361.00 1950 54.6
77 Спортзал 22724.00 1950 140.0
78 Добудова до корпусу №6 1450.00 1950 48.0
79 Будівля школи 2150.00 1950 42.9
80 Добудова до корпусу №3 1194.00 1950 33.0
81 Тамбур до корпус.№3 2254.00 1950 28.0
82 Тамбур до корпус.№8 4261.00 1950 48.0
83 Добудова до корп..№8 668.00 1950 56.0
84 Добудова до корпусу №9 2793.00 1950 59.0
85 Підвал 855.00 1950 19.0

с. Наумівка, вул. Стрільця, 1

Корюківська гімназія  Корюківської міської ради 
Чернігівської області

Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. Корюківської міської ради 
Чернігівської області

м. Корюківка,вул. Бульварна, 5

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

м. Корюківка, вул.Шевченка, 116а 

Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с. Забарівка, вул. Гагаріна, 35

с. Білошицька- Слобода,                           
вул. Шевченка,21-Б

с. Білошицька- Слобода,                           
вул. Шевченка,30

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

с. Охрамієвичі,  вул. Шевченка,75Охрамієвицька ЗОШ I-II ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області                    

м. Корюківка,     
вул. Шевченка, 83б

Корюківський міський центр дитячої і юнацької 
творчості Корюківської міської ради Чернігівської 
області

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст №1 Корюківської міської 
ради Чернігівської області

м. Корюківка , вул. Шевченка, 54      

Відділ освіти, культури, молода та спорту Корюківської міської ради

Корюківська ЗОШ І-ІІІст. №4 Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с.Олександрівка, вул.Центральна, 116Олександрівська ЗО І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області



86 Підвал 643.00 1950 23.0
87 Погріб 2790.00 1950 21.0
88 Колодязь 1209.00 1968
89 Колодязь 964.00 1970
90 Колодязь 1088.00 1975
91 Школа №3 135322.00 1943 93.5
92 Туалет 637.00 15.12
93 Туалет цегляний 1125.00 1961 41.0с. Перелюб, вул. Шевченка,6Перелюбська ЗОШ I-III ст. Корюківської міської 



94 Погріб 1761.00 1981 17.0
95 Школа 509361.00 1975 2653.0
96 Котельня з гаражем 1421014.24 1996 161.0
97 Будинок вчителя 7906.00 2006 27.4
98 Спотрзал 30562.00 1976 175.75
99 Майстерня 13336.00 1958 226.86
100 Школа 981359.00 1957 856.89
101 Погріб 709.00 1968 4.37
102 Сарай 1668.00 1988 32.0
103 Туалет 1111.00 1992 11.6
104 Дитячий майданчик 66660 2017
105 Дитяча карусель-гойдалка 2100 5шт
106 Огороджа дитячого майданчика 954.4 2017 72м.п.
107 Газова котельня 722452 1996 12.25
108 Сарай 6830 1989 62.35
109 Туалет дит. 511 1986 3.96
110 Колодязь 727 1978
111 Туалет цегляний 4967 1964 1.71
112 Погріб 2323 1979 18
113 Майстерня 15111 1976 87.43
114 Будівля школи 26737 1964 569.83
115 Їдальня 78984.68 1965 94.85
116 Школа 420147 1964 558.2
117 Сарай господарський 2890 2003 42.1
118 туалет 1000 2015
119 Школа 1971360.48 1995 2624.3
120 Котельня 601110 1998 24.7
121 Теплиця 21241 1995 171.3
122 Туалет 1740 1995 7
123 Погріб 1767 1995 42
124 Приміщення ДНЗ «Сонечко» 478713 1970 579.5
125 Котельня 532226 2010 50.63
126 Асфальтована площадка 6893 2008 600
127 Будівля дитячого садка 59148 1958 919
128 Сарай 567 1990
129 Дитячий майданчик 55550 2017
130 Скважина 966 2008
131 Перелюбський дошкільний навчальний заклад 

«Пролісок» Корюківської міської ради
Приміщення с. Перелюб, вулиця Шевченка,  6

132 Сядринський дошкільний навчальний заклад 
"Барвінок" Корюківської міської ради

Приміщення с. Сядрине          
 вул. Генерала Білого, 79

103439.52 1995 137.7

133 Міський будинок культури Корюківської міської 
ради

Будівля МБК м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 794262 1977 1796.72

134 Корюківська школа мистецтв ім.О.С. 
Корнієвського Корюківської міської ради 

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 736063 1975 1067.3

135 Корюківський історичний музей Корюківської 
міської ради

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 172413 1975 250

136 Будівля БК 417103 1973 855
137 Підсобне приміщення БК 1525 2001 24
138 Брецький сільський клуб Корюківської міської 

ради
Будівля сільського клубу с.Бреч,  вул.Шкільна, 7 18591 1954 148

139 Будянський сільський клуб Корюківської міської 
ради

Будівля сільського клубу с.Буда, вул.Центральна, 6 376684 1976 97

140 Будинок сільського клубу 180354 1936
141 Сарай 513 1957
142 Будівля клубу 47127 1932 138.55
143 Хлів господарський клубу 1760 1978 44
144 Туалет Петрово-Слобідського клубу 1173 1960 10
145 Огорожа металева 143 1997 78
146 Приміщення Наумівського будинку народних 

традицій і дозвілля
2132753 1982 2069

147 Асфальтована площадка 22977 2008 2000
148 Будівля БК 57157 1967
149 Туалет надвірний 200 1995
150 Охрамієвицький будинок культури Корюківської 

міської ради
Приміщення БК с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 71 1227298 1987 840.8

151 Будівля 45412 1958 360
152 Хлів 6333 1985 28
153 Будівля БК 323892 1972 473
154 Будівля туалету 1911 1992 16
155 Контора (с.клуб) с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 5 12000 2012
156 Приміщення сільського клубу 99716 1950 225
157 Господарське приміщення - сарай 426 1961 24
158 Котельня сільського клубу 2437 1974
159 Надвірна будівля - туалет 820 1979 7.2
160 Будівля БК 334240 1990 1850
161 Паркан 280 2014 20м.п.
162 Будівля будинку культури (вклюваючи сарай) 390964
163 Огорожа 116 100м.п.
164 Сядринський будинок культури Корюківської 

міської ради
Приміщення Сядринського будинку культури с. Сядрине, вул. Г.Білого, 84 74634 1958 281м2

165 Забарівський будинок культури Корюківської 
міської ради

Приміщення будинку культури с. Забарівка, вул.Гагаріна, 32 247196 1966 225

166 Приміщення сільської бібліотеки 18492 1930 248
167 Приміщення сільського клубу 26377 1924 256
168 Сарай СК 494 1991
169 Приміщення сільського клубу 159147 1965 499
170 Котельня  сільського клубу 4800 1965
171 Асфальтне покриття 52780 1965 406
172 Будівля клубу 701617.81 1973
173 Бетонна огорожа 9044 2012
174 Шишківський сільський клуб Корюківської 

міської ради
Будівля СК с.Шишківка, вул.Центральна, 17 65928 1991 507.5

Олександрівський дошкільний навчальний заклад 
"Малятко" Корюківської міської ради 

Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

Наумівський будинок народних традицій і дозвілля 
Корюківської міської ради

Сахутівський сільський клуб Корюківської міської 
ради

с.Савинки, вул.Шкільна, 4

Тютюнницький сільський клуб Корюківської 
міської ради

Хотіївський сільський клуб Корюківської міської 
ради

с. Хотіївка, вул.Довженка, 9г

Рейментарівський сільський клуб Корюківської 
міської ради с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 3

с.Прибинь, вул.Центральна, 2

с. Наумівка, вул.Шевченка, 105

с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22

с. Прибинь, вул. Лісова,5Прибинська ЗОШ I-II ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської 
ради Чернігівської області

с.Домашлин, вул.Центральна, 5 Домашлинський сільський клуб Корюківської 
міської раді

с.Олександрівка, вуд.Центральна, 120

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" 
Корюківської міської ради

с. Сядрине          
 вул. Генерала Білого, 79

Прибинський будинок культури Корюківської 
міської ради

с.Петрова - Слобода, вул.Незалежності, 26

Перелюбський будинок культури Корюківської 
міської ради

с.Перелюб, вул.Шевченка, 5

Савинківський будинок культури Корюківської 
міської ради

с. Тютюнниця, вул.Шкільна, 3а

с. Сахутівка, вул.Шевченка, 45а

Рибинський будинок культури Корюківської 
міської ради 

с.Рибинськ, вул.Зелена, 56

Петрово-Слобідський сільський клуб 
Корюківської міської раді

Олександрівський будинок культури Корюківської 
міської ради

ради Чернігівської області

с.Олександрівка, вул.Центральна, 105

Білошицько Слобідський будинок культури 
Корюківської міської ради

с.Савинки, вул.Л.Українки, 3

с.Наумівка, вул.Шевченка, 66а



ВСЬОГО: 127136623.22

1 Корпус ЦРЛ 23968407.55 1986 9432.4
2 Дезкамера 7764 2003 62.4
3 Приміщення для кисневих балонів 1272 2003 8
4 Сарай 753 2005 4
5 Сарай 753 2005 15.1

м.Корюківка, вул.Шевченка,101
Комунальне некомерційне підприємство  "Корюківська центральна районна лікарня"  Корюківської міської ради   

 



6 Приміщення поліклініки (харчоблок, інфекційне, 
відділення прозекторської)

5166648.99 1970 753.1

7 Система кіснезабезпечення 4333724.4 2021
8 Приміщення прозекторської 2129.6 1902 22.5
9 Приміщення для холодильної установки 3265.9 1970 12
10 Приміщення гаражу 34601.6 1963 214.8
11 Овощесховище 4621.1 1964 47.1
12 Туалет 366.3 2005 2
13 Гараж пристройка 6950 2000 31.24
14 Гараж металевий 54.01 2003 18.5
15 Гараж металевий 54.01 2003 17.5

ВСЬОГО: 33531365.46

1 Частина приміщення гаража 5711 1963 39
2 Приміщення гаража 4567 2005 21
3 Б.Слобідський ФП Будівля  ФП с.Білошицька Слобода, вул.Центральна, 58 8668 1994 130

4 Будянський  ФП Будівля  ФП с.Буда, вул.Центральна, 6 74646 1978 87.12
5 Будівля ФП 24481 1966 48.7
6 Сарай цегляний 1018 1975 56.7
7 Корюківська міська рада Амбулаторія ЗПСМ (на 1-2 лікаря) с.Наумівка, вул.Бородавка, 2А 5236462.64 2020 205.5
8 Приміщення амбулаторії 20934.02 1990 50.85
9 Приміщення для палива 10468 1939 96
10 Приміщення гаража 13667 1964 51
11 Приміщення конюшні 4493 1967 16
12 Охрамієвицький ФП Приміщення  ФП с.Охрамієвичі, вул.Шевченка, 47 14939 1966 61
13 Приміщення стаціонару 87432 1904 280
14 Приміщення прачечної 3475 1957 90
15 Сарай 1200 2010 24
16 Приміщення гаража 5439 1966 57.6
17 Приміщення ФП 99265 1962 120
18 СарайФП 8634 1990 44
19 Приміщення ФП 36965 1992 242.2
20 Хлів ФП 2500 1992 44
21 Приміщення для установки побутового котла 44919 2008 12
22 Савинський  пункт здоров’я Будівля ФП с.Савинки, вул. л.Українки, 1 69517 1992 108
23 Приміщення стаціонару 101713 1957 417
24 Котельня 29078 1972 37.8
25 Хлів 10534 1972 40.6
26 Овочесховище 1699 1965 33.2
27 Приміщення гаража 2572 1962 26.6
28 Будівля ФП 5688 1986 54
29 Сарах ФП 1100 1986 19
30 Тютюнницький  ФП Будівля ФП с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б, 52а 3151 1967 54
31 Будівля ФП 26610 99
32 Сарай 2926 1947 52.8
33 Шишківський ФП Будівля ФП с.Шишківка, вул.Центральна, 27 6734 1992 98

34 Холминська амбулаторія ЗПСМ Будівля – Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини

смт Холми, вул.Центральна, 143а 5035917.18 2020 198.1

35 Жуклянський ФП Будівля ФП с.Жукля, вул.Центральна, 30 23720 1963 52
36 Приміщення пункту здоров’я 224655 1988 246
37 Сарай для палива 1459 1978 88
38 Асфальтова площадка 1149 1989 75
39 Приміщення ФП 21890 1960 84
40 Сарай 1849 1960 28

ВСЬОГО: 11281844.84

1 Приміщення гаражу м.Корюківка, вул.Вокзальна, 9 6751 1989 35.5
2 Нежитлове приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 2 362003 2002 317.5

ВСЬОГО: 368754.00

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 158053.34 1995 131.4
ВСЬОГО: 158053.34

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 195068.90 1995 165.65
ВСЬОГО: 195068.90

1 Адмінбудівля 40556.52 2008 112.3
2 Столярний цех 34456 2008 352.8
3 Гараж з котельнею 72757 2008 284.2
4 Кузня з коморами 128589.82 2008 118.3
5 Склад цементний 3822 2008 24.4
6 Огорожа території 15538 2008

ВСЬОГО: 295719.34

1 Адмінприміщення 20570 66.5
2 Паркан з металопрофілю 18487.93 2019
3 Паркан дерев’яний 15680.5 2020

ВСЬОГО: 54738.43

1 Адмінбудівля 944431 1987 176.1
2 Будівля пилорами 41990.4 1990 115.2
3 Столярний цех 94879.35 1990 260.3
4 Гараж 114052.05 1987 312.9
5 Прохідна 6751.35 1987 8.1
6 Комплектна трансформаторна підстанція КТП-

393-160 КВА
18813.56 1986

7 ФОП Мелешко К.В., ФОП Кіщенко(оренда) Нежитлова будівля 97783 194.5
8 Приміщення котельні 100765 10.35
9 Будівля гаражів 10550 34.8

с.Сядрине, вул.Заводська, 5

Трудовий архів Корюківської міської ради 

м.Корюківка, вул.Шевченка, 89

Хотіївський ФП

м.Корюківка, вул.Індустріальна, 12

Олександрівський пункт здоров’я

м.Корюківка, вул.Вокзальна,9

Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини"  Корюківської міської ради 

с.Олександрівка, вул.Зарічна, 31

м.Корюківка, вул.Шевчекна, 89

Сядринська сільська лікарська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини

Домашлинський ФП с.Домашлин, вул.Молодіжна, 28

м.Корюківка, вул. Шевченка, 87

с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а

Прибинський ФП

Рибинський  пункт здоров’я

св.Сахутівка, вул.Шевченка, 40-аСахутівський  пункт здоров’я

Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради

Корюківська міська лікарська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини

м.Корюківка, пров.Вокзальний, 9
Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

с.Перелюб, вул.Центральна, 28Перелюбський пункт здоров’я

с.Прибинь, вул.Лісова, 3

с.Рибинськ, вул.Перемоги, 6/1 та 6/2

Холминська селищна громада

с.Козилівка, вул.Незалежності, 30Козилівський пункт здоров’я

с.Радомка, вул.Миру, 22Радомський ФП

Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради

м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради



10 Будівля гаражів 23773 35.55
ВСЬОГО: 1453788.71

1 Пожежне ДЕПО с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка,8-1 8381 1989 100
2 Млин с.Білошицька Слобода, вул.Комарова 8653 1988 25
3 Гараж 6852 1986
4 Сарай біля ПСО 766 2007
5 Будівля с.Олександрівка, вул.Центральна, 105 13800 1960
6 Будівля міської пожежної охорони с.Прибинь 15229 2020 165.44

с.Забарівка, вул.Гагаріна, 29

Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради



7 Приміщення міської ПСО 30000 2015
8 Приміщення для твердого палива 2600 2015
9 Корюківська районна Державна лікарня  

ветмедицини (оренда)
Нежитлова будівля с.Сахутівка, вул.Шевченка, 38а 10792 1991 75

10 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Сядрине, вул.Г.Білого, 83 2426836 1991
ВСЬОГО: 2523909

1 Частина нежитлового приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8а 54038.67 1995 49
ВСЬОГО: 54038.67

1 Контора підприємства 172228.97 1984 257.7
2 Склад 4384.02 1971 137.9
3 Столярний цех 10431.02 1980 260.5
4 Автогараж 575513.67 1981 418.4
5 Сушарка 4855.49 1988 50.4
6 Пилорама 3696.83 1977 207.1
7 Склад ПММ 4348.81 2000 15.3
8 АЗС 8863.39 2000 15
9 Склад для зберігання ПММ 56476.45 2014 132.6
10 Пункт зварювання 945592.32 2021 468
11 Сушильна камера 1105383.57 2016 57.4
12 Теплиця 20002.15 2008
13 Будинок Кордон с.Самотуги 1805 2001
14 Адмінбудівля 4849825.94 2006 975.6
15 Під’їзд до наземної колії 9587 2006
16 Колія під кран 98130.51 2009 70 м.п.

ВСЬОГО: 7871125.14
РАЗОМ: 205405369.16

1 Малі архітектурні форми (башня і будинок) 2161 2007 2 шт.
2 Майданчик асфальтвий №1 7117 2012 288
3 Майданчик асфальтвий №2 7303 2012 743
4 Танцювальний майданчик 14265 2007
5 Площа біля пам’ятника "Жертвам фашизму" м.Корюківка, вул.Шевченка 246833 2008 1022
6 Площа Героїв України м.Корюківка, вул.Шевченка 9232 2003 3080
7 Площа Передзаводська м.Корюківка, вул.Передзаводська 13652 2003 2948
8 Пам’ятник жертвам фашизму м.Корюківка, вул.Шевченка 508594 1976
9 Меморіал в парку Пам'яті м.Корюківка,  вул.Садова 94116 2004

10 Пам’ятник "Гарнієра" м.Корюківка, вул.Вознесенська 5115 2004
11 Постамент та пам’ятник "Жертвам Чорнобиля" м.Корюківка,  вул.Шевченка 126000 2011
12 Пам’ятний знак "Воїнам АТО" м.Корюківка, вул.Шевченка 30284 2016
13 Пам’ятник "Загиблим воїнам" м.Корюківка, вул.Шевченка, біля ДНЗ№1 3070 2004
14 Мінікомплекс- гранитний пам’ятник м.Корюківка, вул. Індустріальна 14780 2007
15 м.Корюківка,вул.Костюк Г.,16/1,5,1620га 70673 2003
16 м.Корюківка,  вул.Костюк Г, 26 8,92 га 63775
17 вул.Молодіжна, 30/1   0,7253 га 13785
18 вул.Нова, 17/1           1,2288 га 21910
19 вул.Шкільна, 9/1      0,3358 га 7871
20 вул.Садова,  0,4067 га
21 Комплект дорожнього туалету м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8 16216 2011
22 Стела "Корюківка" м.Корюківка, на в’їзді з м.Сновськ 30610.9 2018
23 Дорожний знак м.Корюківка 335272.01 2019 627шт
24 Стенди та дошка оголошень м.Корюківка, вул.Шевченка 20020 2017 7шт
25 Металевий бар’єр огородження м.Корюківка 23173 2018
26 Металевий бар’єр огородження м.Корюківка 46346 2018 24м
27 м.Корюківка, вул.Шевченка (Олімп) 25000 2014
28 вул.Шевченка (аптека) 20220 2015
29 вул.Шевченка 29720 2015
30 Трудовик 10680 2015
31 Елементи благоустрою (під’їзна дорога, 

тротуарна доріжка та освітлення)
м.Корюківка, вул.Франка, 5В 576558 2016

32 Зелені насадження по м.Корюківка   13,4га 12709 2003
33 Парки та сквери загального користування по м.Корюківка   167,7 га 35873 2003
34 Акація шаровижна м.Корюківка, вул.Шевченка 29000 2018 10 шт.
35 Ялівець звичайний м.Корюківка, парк Пам’яті 3600 2017 10 шт.
36 Садженець "Клен" м.Корюківка, (біля Фламенко) 6490 2019 2шт
37 Слива "Пісарді" м.Корюківка,  вул.Шевченка 42930 2019 1шт
38 Саджанець "Самшит" м.Корюківка,  вул.Шевченка 9000 2020 150шт
39 Саджанець "Липа" м.Корюківка,  вул.Шевченка 2500 2020 50шт
40 Гіркокаштар "Палія" м.Корюківка,  вул.Шевченка 13000 65шт
41 Сумах пухнастий 4500 30шт
42 Магнолія 450 3 шт
43 Глід "Півняча шпора" 50 1шт
44 м.Корюківка, вул.Шевченка 20191 2004 5100
45 вул.Вокзальна 5455 2004 3450
46 вул.Передзаводська 1196 2003 750
47 вул.Червонохутірська 3161 2003 1800
48 вул.Нова 593 2004 375
49 вул. Слов’янська 1423 2004 900
50 вул.Бульварна 2285 2004 1650
51 м.Корюківка, вул.Передзаводська   14813 2003 1800
52 вул.Шевченка      80334 2003 16174
53 вул.Вокзальна      61882 2003 16200
54 вул.Слов’янська      6088 2003 1500
55 вул.Соборна  81205 2003 13620
56 вул.Червонохутірська 30730 2003 14400
57 вул.Вознесенська  11115 2003 2400
58 вул.Чернігівська  11791993.48 2003 11550
59 вул. Франка  49171 2003 15000
60 вул.Бульварна 47499 2003 9600
61 вул.Нова 77660 2003 4800
62 вул.Зарічна    47220 2004 9800
63 вул.Дудка 57838 2004 12000
64 вуд.Українська 19900 2004 4130

ФОП Грось А.Ю. (оренда) м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8-б (парк)

Кладовище (земельна ділянка)

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс" 

м.Корюківка, вул.Дудка, 46

Автобусна зупинка

Дороги асфальтобетонні

Об’єкти благоустрою

Тротуари

Корюківська міська рада

с.Рибинськ, вул.Зелена, 58

м.Корюківка, вул.Шевченка, 241 

м.Корюківка, вул.Вознесенська

Балансоутримувач Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Комунальне підприємство "РАМПА" Корюківської міської ради 



65 вул.Сагайдачного  11564 2004 2400
66 пров.Костюк Г.  723 2004 150
67 вул.Чкалова 14455 2004 3000
68 вул.Хмельницького Б. 14455 2004 3000
69 вул.Довженка Олександра 11564 2004 2400
70 вул.Ринкова  23754 2004 4930
71 пров.Вокзальний  8673 2004 1800
72 вул.Бібліотечна  9251 2004 1920



73 пров.Бібліотечний  5782 2004 1200
74 вул.Калинова  10118 2004 2100
75 вул.Зелена   1397 2004 290
76 вул.Мічуріна  28910 2004 6000
77 вул.Індустріальна  18791 2004 3900
78 пров.Індустріальний 23128 2004 4800
79 вул.Братчикова  14455 2004 3000
80 пров.Шевченко І-ІІ  8673 2004 1800
81 вул.Стржалковського 15900 2004 3300
82 пров.Бульварний 8673 2004 1800
83 пров.Зарічний  5782 2004 1200
84 вул.Молодіжна  28910 2004 6000
85 вул.Патріотів 17346 2004 3600
86 вул. 8-го Березня  148886 2004 30900
87 м.Корюківка, вул.Кошового  14455 2004 3000
88 І пров.Садовий 8673 2004 1800
89 вул.Садова 20237 2004 4200
90 м.Корюківка, вул. Садова 3189815.77 2019 2,4 км
91 м.Корюківка, вул.Чехова 473310.96 2020 1300кв.м.
92 Дорога з твердим покриттям (частково 

грунтощебнева)
м.Корюківка, від вул. Зарічна, 89 до вул. 
Шевченка, 264

1172839.02 2019 1,1 км

93 м.Корюківка, вул.Зарічна,1 209660.34 2019 930,5 кв.м.
94 м.Корюківка, вул. Зарічна, 3 109374.86 2019 485,42 кв.м.
95 м.Корюківка, вул.Передзаводська,6 94859.74 2019 421 кв.м.
96 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 52 271213.3 2019 1203,68кв.м
97 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 56 155434.78 2019 689,84кв.м
98 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 74 165170.74 2019 600 кв.м.
99 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 76 328466.48 2019 1200 кв.м.

100 м.Корюківка, пров.Бульварний, 8а 189984.34 2019 600 кв.м.
101 м.Корюківка, з вул.Шевченка до будівлі по 

вул.Вокзальна, 9
330972.45 2020 1200кв.м.

102 м.Корюківка, вул.Шевченка, 79-81 211506.33 2020 1064кв.м.
103 Корюківська міська рада Прибудинкова територія (тверде покриття) 

житлового будинку
м.Корюківка, вул.Возкзальна, 3 298271.91 2020 1000кв.м.

104 м.Корюківка                                 
вул.Маяковського (04*5)  

0.01 2005 2000кв.м.

105 вул. Лєрмонтова (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
106 вул. Г.Сагайдачного (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
107 пров. Пушкіна (1,0*5) 0.01 2005 4000кв.м.
108 вул. 8-го Березня (1,6*5) 0.01 2005 8000кв.м.
109 вул. Б.Хмельницького (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
110 вул.Бібліотечна  (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
111 вул.Братчикова  (1,5*5) 0.01 2005 7500кв.м.
112 вул. В.Журби (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
113 вул. В.Інтернаціоналістів (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
114 вул. В.Ткаченко (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
115 вул. Вишнева (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
116 вул. Гоголя (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
117 вул. Дачна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
118 вул. Дудка (1,2*5) 0.01 2005 6000кв.м.
119 вул. Енергетична (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
120 вул. Європейська (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
121 вул. Єсеніна (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
122 вул. З.Космодем’янська (1,2*5) 0.01 2005 6000кв.м.
123 вул. Зелена (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
124 вул. Земська (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
125 вул.Каштанова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
126 вул. Лісова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
127 вул. Лугова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
128 вул. Малинова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
129 вул. Мирна (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
130 вул. Миру (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
131 вул. Мічуріна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
132 вул. Набережна (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
133 вул. Озерна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
134 вул. Осіння (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
135 вул. Паркова (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
136 вул. Партизанська (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
137 вул. Перемоги (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
138 вул. Піщана (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
139 вул.Польова (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
140 вул. Пушкіна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
141 вул. Садова (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
142 вул. Свободи (1,4*5) 0.01 2005 7000кв.м.
143 вул.Стародубська (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
144 вул. Довженка О. (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
145 вул. Чернишевського (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
146 вул. 40 років Перемоги (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
147 вул. Бульварна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
148 вул. Вербова (0,1*5) 0.01 2005 500кв.м.
149 вул.Весняна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
150 вул. Гагаріна (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
151 вул. Дружби (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
152 вул.Заводська (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
153 вул. Корнієвського (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
154 вул.Кошового (2,2*5) 0.01 2005 11000кв.м.
155 вул. Л.Українки (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
156 вул. Незалежності (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
157 вул. Новоселівська (1,5*5) 0.01 2005 7500кв.м.
158 вул. Першотравнева (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
159 вул. Поліська (0,5*5) 0.01 2005 2500кв.м.
160 вул. Прорізна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
161 вул. Робітнича (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
162 вул. Сіверська (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
163 вул. Сонячна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
164 вул.Спортивна (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.

Прибудинкова територія (тверде покриття)Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Прибудінкова територія (тверде покриття) з 
міжквартальними проїздами житлових будинків

Дорога з твердим покриття

Корюківська міська рада Дороги асфальтобетонні

Корюківська міська рада

Дорога з грунтовим покриттям

Корюківська міська рада



165 вул.Стрижалковського (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
166 вул. Суворова (0,46*5) 0.01 2005 2300кв.м.
167 вул. Толстого (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
168 вул. Франка (0,9*5) 0.01 2005 4500кв.м.
169 вул. Чехова (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
170 вул. Шкільна (1,7*5) 0.01 2005 8500кв.м.
171 І-й пров Л.Українки (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.



172 І-й пров. Перемоги (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
173 І-й пров. Садовий (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
174 ІІ-й пров. Л.Українки (0,6*5) 0.01 2005 2000 кв.м.
175 ІІ-й пров. Перемоги (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
176 ІІ-й пров. Садовий (0,6*5) 0.01 2005 3000кв.м.
177 ІІІ-й пров Л.Українки (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
178 пров. Дачний (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
179 пров. Дудка (0,4*5) 0.01 2005 2000кв.м.
180 пров. Мічуріна (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
181 пров. Корнієвського (1,0*5) 0.01 2005 5000кв.м.
182 пров. Свободи (0,2*5) 0.01 2005 1000кв.м.
183 пров. Суворова (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
184 пров. Толстого (0,8*5) 0.01 2005 4000кв.м.
185 пров. Трудової (0,7*5) 0.01 2005 3500кв.м.
186 пров. Шкільної (1,1*5) 0.01 2005 5500кв.м.
187 пров. Франка (1,1*5) 0.01 2005 5500кв.м.
188 пров. Г.Костюк (0,3*5) 0.01 2005 1500кв.м.
189 пров. Гагаріна (0,1*5) 0.01 2005 500кв.м.
190 Асфальтове покриття ринку 966992.31 2002 1500 кв.м.
191 Огорожа металева території міського щоденного 

ринку
18975.86 1998 28

192 Лінія електропередач щоденного ринку 66766.33 2006 1420 м
193 м.Корюківка, 489 м 23417 2012
194 м.Корюківка, 525 м 36183 2012
195 Вуличне освітлення по м.Корюківка   88,377км 37085 2003
196 ПЛІ-0,4 кВт вуличне освітлення м.Корюківка, вул.8-го Березня 177684.11 2020 0,962км
197 Світильник вуличний світлодіодний на сонячних 

батареях 20W
м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 50019.12 2018 3шт.

198 Опора OSH 40/3 З анкерн.закладкою М16 м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 21529.8 20187 3шт.
199 м.Корюківка,  вул.Шевченка 3330 2003 198кв.м.
200 вул.Вокзальна 14163 2003 308кв.м.
201 вул.Зарічна 208718.81 2019 60 кв.м.
202 вул.Нова 44551 2004 253кв.м.
203 вул.Індустріальна 10735 2004 192кв.м.
204 Пішохідний місток м.Корюківка, вул.Зарічна 3790 2003 10кв.м.
205 Дерев’яний місток м.Корюківка, 3-й пров.Л.Українки 3383.21 2017
206 Паркові містки 2 шт. м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8, парк 7582 2013
207 м.Корюківка, вул.Бульварна 7894 2004 10500кв.м.
208 м.Корюківка, вул.Шевченка 2142 2003 3750кв.м.
209 Водойма (верхня та перша плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 33317 2004 47200кв.м.
210 Дамба (перегородна споруда) м.Корюківка, вул.Бульварна 14847 2012
211 Верхня гребля (плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 72102 1959
212 Водовідвідна споруда м.Корюківка,  вул.Нова 63746 2014
213 Гідротехнічна споруда м.Корюківка, вул.Дудка 154388.48 2019
214 Осушувальна система м.Корюківка 1 шт, с.Наумівка   1 шт 2609918 2004
215 Пірс для забору води (р-н парку ім.Горького) м.Корюківка,  вул.Зарічна 15312 2006
216 Колодязі шахтні по місту 100 шт. 1553 2003
217 Огорожа колодязя 32 шт по м.Корюківка 209298.79 2018
218 Навіс колодязний м.Корюківка 41300 2019 7шт.
219 Майданчик в парку м.Корюківка, вул.Шевченка 209402.6 2017 319.11
220 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 38000 2019
221 Дитячий ігровий майданчик ( комплект 

"Карапуз", качалка "Метелик", качалка подвійна 
"Метелик", качалка "Балансир", лавки 4шт.

м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 36736 2012

222 Паркова гойдалка 46000 2018
223 Вуличний тренажер 130700 2018
224 Спортивний комплекс "Воркаут" 75000 2019
225 Дитяча карусель м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 30410 2007
226 Дитячий майданчик м.Корюківка, парк Пам’яті 124100 2018
227 Дитячий майданчик (конплект) м.Корюківка,  вул.Дудка 58790 2017
228 Дитячий майданчик м.Корюківка,  вул.Г.Костюк 82700 2018
229 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.8-го Березня 67490 2018
230 Дитячий майданчик в комплекті (малий) 37500 2020
231 Дитячий майданчик в комплекті 49000 2021
232 Дитячий майданчик в комплекті (малий) м.Корюківка, вул. Шкільна 37500 2020
233 Спортивний майданчик в комплекті м.Корюківка, вул. 8 Березня 72100 2020
234 Спортивний майданчик в комплекті (турніки) м.Корюківка, вул. Садова 86700 2020
235 Спортивний майданчик м.Корюківка, вул. Садова 110550 2021
236 Комплект лавок м.Корюківка, площа Героїв України 52455 2016
237 Комплект лавок м.Корюківка, парк Пам’яті 24979 2016
238 Комплект лавок м.Корюківка, парк (вул.Вокзальна, 

Бульварна)
63105 2016

239 Лавка паркова "Радіус" м.Корюківка 54200 2017 20 шт.
240 Лавки для відпочинку м.Корюківка, пляж 10742.61 2017 3шт.
241 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49680 2017 138м.п.
242 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 16/1 44311.62 2019 122м.п.
243 Навіс від сонця з лавками м.Корюківка, пляж 22208.46 2017
244 Навіс для сміттевих контейнерів м.Корюківка, вул. Шевченка, 72А 49900 2020 6*2м
245 Роздягальня м.Корюківка, пляж 15328.32 2017
246 Підставка під квітник "Еталон" м.Корюківка, вул. Шевченка 37500 2019 3шт.
247 Підставка під квітник м.Корюківка, вул. Шевченка 14400 2019 2шт.
248 Підставка під квітник "Велосипед" м.Корюківка, вул. Бульварна, 6 8450 2019
249 Огорожа для пам’ятника Гарнієра м.Корюківка,  вул.Вознесенська 14980 2014
250 м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49978.8 180м.п.
251 м.Корюківка,  вул.Садова 44980.35 101м.п.
252 м.Корюківка, вул.Шкільна 75830 2020 134м.п.
253 с.Трудовик 65300 2020 110м.
254 м.Корюківка, вул.Молодіжна(кладовище) 48600 2021 126 м.п.
255 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 24 56314 2021 146 м.п.
256 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 8Б 40886 2021 106 м.п.
257 м.Корюківка 12000 2017 20кв.м.
258 м.Корюківка, вул. Шевченка, 44 41310 2017 82,62 кв.м.

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 5а

Огорожа кладовища

м.Корюківка, вул. Соборна

м.Корюківка,  вул.Бульварна (біля річки)

Корюківська міська рада

Огорожа сміттевих контейнерів

Бетонний паркан

Водойма

Теплотраса

Міст

ТОВ "Торг СВ" (оренда)



259 м.Корюківка, вул. Червонохутірська 19170 2017 38,34кв.м.
260 м.Корюківка, пров. Бульварний, 4 15048.8 2018 28,94кв.м.
261 м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 15048.8 2018 28,94кв.м.
262 м.Корюківка,вул.Космодем’янської З 14400 2020 21м.п.
263 Огорожа біотуалету м.Корюківка, пляж 5715.2 2017
264 Огорожа металева дитячого майданчика м.Корюківка, вул. Шевченка, 74 14040 2019 78 м.п.
265 Огорожа офісна м.Корюківка, вул.Бульварна, 6 1312 2019 121м.п.
266 Огорожа дитячого майданчику м.Корюківка, вул. 8-го Березня 6557 2020 120м.п.



267 Огорожа м.Корюківка, перехрестя вулиць 
Вознесенська та Соборна

17384 2020 265 м.п.

268 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 20 36980.02 2019 59 кв.м.
269 м.Корюківка,  вул.Слов’янська 19620 2020 33 кв.м.
270 м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 8Б 40886 2021 106м.п.

271 Пам’ятник скорботливої матері с.Бреч, вул.Шкільна 7348 2008
272 с.Бреч, вул.Зарічна                                                                                                                                      0.01 0,3 км.    
273 с.Бреч, Молодіжна                                                                                                                                                                       0.01 0,5 км.
274 с.Бреч, П.Лісового                                                                                                                                 0.01 2,2 км.
275 с.Бреч, Шкільна                                                                                                                                                                               0.01 0,2 км
276 Паркан (кладовище) с.Бреч 37000 2010
277 Вуличне освітлення                                            

Лінія зовнішнього освітлення              
Повітр.лінія з вул.ліхтарями                                  
Лінія кабельна з декор. ліхтарями            

с.Бреч 118075 2012                                                     
                            
    1541,47м.п     
    1062 м.п.        
    479,47 м.п.                    278 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Бреч 306280.91 2017 2,728 км.

279 Меліоративні системи с.Бреч 1225273 2008 371 га
280 Осушувальна система "Бреч" с.Бреч  1 шт 119834 1982
281 Колодязі громадського користування            с.Бреч, с.Гуринівка, с.Нова Гуринівка, 

с.Ховдіївка, с.Озереди, с.Лубенець       
12000 2008 24шт

282 с.Лубенець, вул.Шевченка  1,9км  
283 с.Нова Гуринівка, вул. Поліська 0,5км
284 с.Гуринівка, вул. Робоча 0,5км 
285 Огорожа колодязів 9шт с.Гуринівка 41700 2018
286 Огорожа (штахетник) с.Гуринівка, вул. Робоча 11909.1 2017 135м.
287 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Гуринівка 207343, 46 2017 1,5 км.
288 Огорожа кладовища (штахетник) с.Нова Гуринівка 4116.6 2019 150м.
289 Грунтова дорога с.Озереди, вул.Гагаріна 1,4км   
290 Устройство отмостки,                              тротуари,                                                           

                                                         дороги
с.Озереди 273 1993               

1120,6м²  
548,1 м²

291 Грунтова дорога с.Ховдіївка, вул.Слобідська   2005 0,5км  

292 Пам’ятник 205 1989
293 Дитячий майданчик 21000 2018
294 Огорожа біля адмінбудівлі 2336 2017 30 м.
295 Огорожа біля пам’ятника загидлим воїнам 5139.43 2017 66 м.
296 Паркан (кладовище) 3027 1988 130м.п.
297 Огорожа дерев’яна с.Буда, вул. Центральна 1890 2021 44м.п.
298 Паркан залізобетонний (кладовище) с.Буда, вул. Центральна 58446.43 2018 126 м.п.
299 Водопостачання (головна споруда) 9547 2004
300 Магістральна мережа водопостачання 13161 2004
301 Каналізація (головна споруда) 4309 2004
302 Магістральні мережі каналізації 24642 2004
303 Пам’ятник 205 1989
304 Паркан (кладовище) 8592 1989 2963м.п.
305 Паркан (по вулиці) 9170 1984 1070м.п.
306 Огорожа колодязя с.Соснівка 13500 2018 3 шт
307 Огорожа залізобетонна с.Соснівка, вул.Поштова, кладовище 40020 2020 70м.п.
308 Павільйон автобусної зупинку с.Соснівка 12400 2018
309 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Соснівка, вул.Магістральна,  вул. 

Шкільна від КТП-19
136440.94 2018 0,687км.

310 Паркан кладовища 2818 1989 123м.п.
311 Паркан 4162 1984 525м.п.
312 Пам’ятник 205 1989
313 Паркан кладовища 759 1988 32м.п.
314 Дитячий майданчик 21000 2018
315 Дорога з твердим покриттям 161752 2004 2,6 км
316 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Петрова Слобода, вул.Першотравнева 219270.01 2020 1,2км
317 с.Буда, вул.Лісна 0.01 2019 3,0км
318 с.Буда, пров.Лісовий 0.01 2019 1,5км.
319 с.Буда, вул.Садова 0.01 2019 2,0км
320 с.Буда, пров. Тихий 0.01 2019 0,7 км
321 с.Буда, вул.Центральна 0.01 2019 0,8км
322 с.Сосновка, вул.Поштова 0.01 2019 1,8км
323 с.Сосновка, вул.Шкільна 0.01 2019 0,5км
324 с.Маховики, вул.Гагаріна 0.01 2019 1,5км.
325 с.Маховики, вул.Кузьминського 0.01 2019 2,6км.
326 с. П-Слобода, вул.Зарічна 0.01 2019 2,6 км
327 с. П-Слобода, вул.Першотравнева 0.01 2019 2,0 км
328 с. П-Слобода, вул.Слобідська 0.01 2019 1,9 км
329 с. П-Слобода, пров.Слобідська 0.01 2019 1,0 км
330 с.Шишка, вул.Зарічна 0.01 2019 1,0км
331 с.Шишка, вул.Зелена 0.01 2019 2,5км

332 Пам’ятник загиблим односельцям в роки ВВВ с.Домашлин, вул.Центральна, 5 1582 1974
333 Автобусна зупинка с.Домашлин 600 2019
334 с.Домашлин, вул.Молодіжна 652217 1982 2,6км.
335 с.Домашлин, вул.Шевченка 370189 1984 2,6км.
336 с.Домашлин, вул.Кільцева                              0.01 1,0км
337 с.Домашлин, вул.Кошового 0.01 1,5км.
338 с.Домашлин, вул.Молодіжна 0.01 0,7км
339 с.Домашлин, вул.Першотравнева 0.01 1,4км
340 с.Домашлин, вул.Польова  0.01 0,5км
341 с.Домашлин, вул.Новоселівка 0.01 0,4км
342 с.Домашлин, вул.Шевченка 0.01 0,5км
343 с.Домашлин, вул.Свободи 0.01 0,8км
344 Міст с.Домашлин, центр села 10900 1975
345 Вуличне освітлення с.Домашлин, вул.Молодіжна, 241055 2019
346 Осушувальна (меліоративна) система с.Домашлин 1174069 1975

с.Соснівка

с.Петрова Слобода

Грунтова дорога

Грунтова дорога

Автодорога з твердим покриттям

Грунтова дорога

Домашлинський старостинський округ
Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Грунтові дороги

Грунтова дорога

Будянський старостинський округ

Корюківська міська рада
Грунтові дороги

с.Буда

с.Буда

с.Маховики

Брецький старостинський округ

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Корюківська міська рада

Паркан залізобетонний



347 Водогін 841 1990
348 Артскважина 18203 1990
349 Водогін 1221 1987 1,5км.
350 Артскважина 10483 1987
351 Башня Рожновського 765 1987
352 Громадські колодязі с.Домашлин, вул.Молодіжна 600 2 шт
353 Огорожа з полімербетону с.Домашлин, кладовище 148049 2019 313  м.п.
354 Бетонний паркан кладовища с.Домашлин, вул.Молодіжна, 49371 2021 128 м.п.
355 Огорожа (бідя сільської ради) с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22 1228 1988 20м.п.

с.Домашлин, вул.Молодіжна

с.Домашлин, вул.Центральна



356 Огорожа біля школи с.Домашлин, вул.Центральна, 6 445 1988
357 с.Бешківка, вул.Жовтнева 0.01 2019 0,6км
358 с.Бешківка, вул.Українська 0.01 2019 1,4км
359 с.Лубенець, вул.Лісова 0.01 2019 1,7км
360 с.Лубенець, вул.Партизанська 0.01 2019 1,2км 
361 Міст с.Бешківка, вул.Жовтнева 9838 1993

362 Пам’ятні знак "Хрест" с.Забарівка, вул.Гагаріна, 2 874 2008
363 Пам’ятники та могили с.Забарівка, вул.Гагаріна 527 1985
364 Металевий паркан 13420 2017 4,4кв.м.
365 Бетонний паркан 49060 2017 110 кв.м.
366 Паркан (кладовище) с.Забарівка 53162.31 2018 120м.
367 Ворота огорожі кладовища с.Забарівка 31600 2018
368 Газопровід с.Забарівка 88234 2007
369 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Забарівка, вул.Гагаріна від КТП-447 та 

КТП-37
443641.94 2018 1,761км.

370 Осушувальні системи с.Забарівка, вул.Гагаріна 772155 2016
371 Дитячий майданчик с.Забарівка 49050 2019
372 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Воловики, вул.Вокзальна та вул.Шкільна 304990.55 2020 1,775км

373 Грунтові дороги с.Забарівка, вул.Гагаріна 0.01 2019 1,0км
374 с.Воловики, вул.Вокзальна                                                                                                                          0.01 2019 1,2км 
375 с.Воловики, вул.Польова    0.01 2019 1,2км 
376 с.Воловики, вул.Зарічна 0.01 2019 2,5км   
377 с.Воловики, вул.Лугова 0.01 2019 1,0км  
378 с.Воловики, вул.Шкільна 0.01 2019 0,5км
379 с.Кирилівка, вул.Садова 0.01 2019 1,0км
380 с.Нова Буда, вул.Лісова 0.01 2019 1,0км
381 Дорога асфальтобетонна с.Воловики, вул.Польова 5859 1984 1 км.
382 Огорожа кладовища с.Воловики 14206.1 2017 165 м.п.
383 Паркан дерев’яний (кладовище) с.Нова Буда 3596.2 2020 70м.п.
384 Паркан дерев’яний (кладовище) с.Кирилівка 3429 2018 100 м.п.

385 с.Наумівка 1273 2004
386 с.Турівка 1654 2004
387 Братська могила с.Наумівка 383 2004
388 Ставок с.Наумівка 300 1981 8,8 га
389 Водойма с.Наумівка 26720 1982 0,25га
390 Водойма урочище "Горіле" с.Наумівка 1148 1985 1,6га
391 Канал с.Наумівка 10845 1985
392 Осушувальна система с.Наумівка 4843960 1981 1215га
393 Арка при в’їзді в с.Наумівка с.Наумівка 4367 1984
394 с.Наумівка , вул.Шевченка, Стрільця 396064.68 2017 2,905км
395 с.Наумівка, вул.Партизанська 180525.46 2020 0,975км.
396 с.Наумівка, вул.Бородавко 168285.46 2021 0,923 км.
397 Тротуари с.Наумівка, вул.Шевченка 6437 1984 1,8 км
398 с.Наумівка,                                                                                                                                                                                                                                                 
399 вул.Стрільця  195530.69 2008 1,1 км 
400 вул.Шевченка 533265.54 2008 3,0 км 
401 вул.Лучка 177755.18 2008 1,0 км 
402 вул.Орловського 143803.94 2008 0,809 км
403 вул.Пекельного 78390.03 2008 0,441 км 
404 вул.Бородавка 79812.07 2008 0,449 км
405 пров Садова-Стрільця (Пуценко) 88877.59 2008 0,5 км
406 пров Шевченка-МТП 53326.56 2008 0,3 км
407 пров. Шевченка-Партизанська 62214.32 2008 0,35 км
408 вул. Шевченка-Лучка 21330.63 2008 0,12 км
409 вул. Шевченка-Польова (свиноферма) 83544.93 2008 0,47 км
410 вул. Садова-Стрільця (бар) 79989.83 2008 0,45 км
411 вул. Стрільця-Шевченка (Сенько) 92432.69 2008 0.52
412 с. Наумівка, вул.Корня                                                                                                                                                                        0.01 2008 0,51 км
413 с. Наумівка, вул.Лучна 0.01 2008 0,27 км
414 с. Наумівка, вул.Польова 0.01 2008 0,859 км
415 с. Наумівка, вул.Стрільця 0.01 2008 0,3 км
416 с. Наумівка, пров.Шевченка- Польова         0.01 2008 0,97 км
417 с.Андроники 0.01 2008 5км 
418 с.Високе 0.01 2008 6 км
419 с.Переділ 0.01 2008 5,4 км
420 с.Турівка 0.01 2008 7,3 км
421 Майданчик с.Наумівка 947 2004
422 Переїзд с.Наумівка 10147 2004
423 Лава паркова "Подвійна лінія" 14012 2018 3 шт
424 Лава зігнута 8634 2018 3 шт
425 Лава підвісна 4100 2018 2 шт
426 Лава без спинки 21672 2018 5 шт
427 Гойдалка 25022 2020 2 шт
428 Міст с.Наумівка 3121 2004
429 Огорожа с.Наумівка, вул. Шевченка (парк) 27735 2019 450 м.п.
430 Огорожа кладовища (залізобетон) с.Наумівка 228920 2019 431м
431 Зелені насадження с.Наумівка 4402 2004
432 Парк с.Наумівка 48 2004

433 Пам’ятник загидлим воїнам с.Олександрівка, вул.Центральна 39977 1967
434 Ритуальний майданчик с.Олександрівка, кладовище 1959 1982 20кв.м.
435 Альтанка-зупинка с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2014
436 Ларьок торговий с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2008
437 Вуличне освітлення с.Олександрівка, вул.Центральна 193135 2016 3,592км
438 Вуличне освітлення 0,4 кВт с.Олександрівка, вул.Молодіжна 277277 2019 1,0км
439 Міст бетонний з водозабірною системою 

(шлюзом) між селами
с.Олександрівка, с.Верхолісся 146 1998

440 Майданчик спортивний-дитячий с.Олександрівка, вул.Центральна 71050 2019
441 с.Олександрівка, вул.Гагаріна 0.01 2019 1км

Олександрівський старостинський округ

Наумівський старостинський округ

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Забарівський старостинський округ

Корюківська міська рада

Пам’ятник

Грунтові дороги

Грунтові дороги

с.Забарівка, вул.Гагаріна

Корюківська міська рада

с.Наумівка, вул. Шевченка (парк)

Корюківська міська рада
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442 с.Олександрівка, вул.Миру 0.01 2019 0,9км
443 с.Олександрівка, вул.Перемоги 0.01 2019 0,5км
444 с.Олександрівка, вул.Шкільна 0.01 2019 0,6км
445 с.Верхолісся, вул.Зарічна 0.01 2019 1,7км
446 с.Верхолісся, вул.Зарічна 0.01 2019 0,8км
447 с.Піски, вул.Лісова 0.01 2019 1,1км
448 с.Піски, вул.Незалежності 0.01 2019 1,1км
449 с.Піски, вул.Франка 0.01 2019 1,2км



450 с.Олександрівка, вул.Зарічна 4668 1998 1,144км
451 с.Олександрівка, вул.Гагаріна, від ставка 13874 3,4км
452 с.Олександрівка, вул.Перемоги 2448 1998 0,6км
453 с.Олександрівка-с.Верхолісся, 

вул.Центральна
17005 1998 4км

454 с.Верхолісся, вул.Шевченка-
вул.Молодіжна

8160 1998 2км

455 Огорожа з полімербитону (кладовище) с.Олександрівка, с.Піски 104880 2019 230м.п.
456 Огорожа з полімербитону с.Олександрівка, вул.Центральна-

вул.Зарічна
109896 2019 241м.п.

457 Огорожа залізобетонна с.Олександрівка, пам’ятник загидлим 
воїнам

9525 2020 16,5м.п.

458 Огорожа залізобетонна с.Верхолісся, кладовище 26085 2020 45,5м.п.
459 Альтанка-зупинка с.Верхолісся, вул.Молодіжна 600 2014
460 Міліоративна система с.Самсонівка 2945796 1988

461 Пам’ятник "Братська могила" с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71 12350.5 1985
462 Зупинка автобусна с.Охрамієвичі, вул. Перемоги, 8 400 2017
463 Зупинка автобусна с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 25 400 2017
464 Вуличне освітлення КТП222-9 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 118181.6 2020 710м.п.
465 Вуличне освітлення КТП323-9 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, Перемоги 126104.13 2020 740м.п.
466 Міліоративна система с.Охрамієвичі 38559938 1982, 1983
467 Осушувальна меліоративна система села: Охрамієвичі, Лупасове, Б.Буда 4480913 1986-1989
468 Колодязі с.Охрамієвичі 3000 10 шт
469 с.Охрамієвичі, вул. Молодіжна 76470 1,1км
470 с.Охрамієвичі, вул. Польова 190037 1985 1,6км
471 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 220263 2,3км
472 Асфальтова площадка с.Охрамієвичі, вул. Перемоги, 23 10274 1985 550кв.м.
473 Дитячий майданчик с.Охрамієвичі, вул. Шевченка, 71 96000 2019
474 Огорожа з полімербетону с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 66866 2019 134м.п.
475 Пам’ятник "Скульптура радянського воїна" с.Лупасове, вул. 1 Травня, 17 12350.5 1985
476 Колодязі с.Лупасове 300 1шт
477 Колодязі с.Романівска Буда 600 2шт
478 с.Охрамієвичі, вул. 8 Березня 0.01 2,8км
479 с.Охрамієвичі, вул. Перемоги 0.01 0,6км
480 с.Охрамієвичі, вул. Польова 0.01 2,0км
481 с.Охрамієвичі, вул. Франка 0.01 2,8км
482 с.Охрамієвичі, вул. Братів Зінченків 0.01 0,6км
483 с.Охрамієвичі, вул. Дружби 0.01 0,8км
484 с.Охрамієвичі, вул. Зарічна 0.01 0,8км
485 с.Охрамієвичі, вул. Партизанів 0.01 0,6км
486 с.Охрамієвичі, вул. Попудренка 0.01 0,8км
487 с.Охрамієвичі, вул. Шевченка 0.01 0,8км
488 с.Лупасове, вул.Садова 0.01 1,8км
489 с.Лупасове, вул. 1 Травня 0.01 0,9км
490 с.Лупасове, вул. Лісова 0.01 2,4км
491 с.Романівска Буда, вул. 1 Травня 0.01 1,7км
492 с.Романівска Буда, вул. Партизанська 0.01 0,8км

493 Пам’ятний знак воїнам с.Білошицька Слобода,вул.Шевченка, 22 2546 2006
494 Зупинка автобусна с.Білошицька Слобода 700
495 Виїзний знак с.Білошицька Слобода 500
496 Вуличне освітлення с.Білошицька Слобода, вул. Центральна, 

Шевченка
189773.81 2021 2,5км.

497 с.Білошицька Слобода, вул. Шевченка 128342 2000 1,2км
498 с.Білошицька Слобода, вул. Весняна 401844 1999 1,6км
499 с.Білошицька Слобода, вул. Гагаріна 101357 1999 1,0км
500 с.Білошицька Слобода, вул. Зарічна 0.01 2,2км
501 с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка  0.01 1,2км
502 с.Білошицька Слобода, вул.Зелена 0.01 1,0км
503 хутір Майбутнє 0.001 3,4км
504 Альтанка по об’єкту розчищення водойми с.Білошицька Слобода, річка Слот 5115 2008
505 Природня криниця с.Білошицька Слобода, біля річки Слот 1273 2006
506 Внутрішньогосподарська мел./мережа с.Білошицька Слобода 15803610 1986 4,5км
507 Колодязь с.Білошицька Слобода 4500 15шт
508 Огорожа (дерев’яна) в центрі села с.Білошицька Слобода 500 100м.п.
509 Бетонна огорожа навколо кладовища с.Білошицька Слобода, в’їзд в село 10000 2011 120м.п.
510 Огорожа  навколо кладовища с.Білошицька Слобода, вул.Набережна 10025 1988 200 м.п.
511 Пам’ятник воїнам с.Перелюб, вул.Центральна, 15 6747
512 В’їздний знак с.Перелюб 3000 1шт
513 Вказівники вулиць с.Перелюб 1200 12шт
514 Вуличне освітлення ПЛІ-0,4 с.Перелюб, вул. Центральна, Миру 511211.79 2017
515 Автобусна зупинка с.Перелюб 1000 2 шт.
516 Павільйон для торгівлі с.Перелюб, вул.Шевченка 11481 1989 2шт
517 с.Перелюб, вул.Шевченка                               262652.94 1983, 1989 0,8км
518 с.Перелюб, вул.Зелена 170724.41 0,52км
519 с.Перелюб, вул.Крайова 279068.75 0,85км
520 с.Перелюб, вул.Білявської 147742.28 0,45км
521 с.Перелюб, вул.Л.Українки 114910.66 0,35км
522 с.Перелюб, вул.Молодіжна 121476.99 0,37км
523 с.Перелюб, цементний завод 105061.18 0,32км
524 с.Баляси, вул.Лісова 361147.79 1,1км
525 с.Перелюб, вул.Заводська                                              0.01 1,14км
526 с.Перелюб, вул.Вишнева 0.01 0,42км
527 с.Перелюб, вул.Крайова 0.01 0,7км
528 с.Перелюб, вул.Лугова 0.01 0,65км
529 с.Перелюб, вул.Горького 0.01 0,42км
530 с.Перелюб, вул.Білявської 0.01 0,15км
531 с.Перелюб, вул.Зарічна 0.01 2,22км
532 с.Перелюб, вул.Хутірська 0.01 1,37км
533 с.Перелюб, вул.Планова 0.01 1,64км
534 с.Перелюб, до сміттезвалища 0.01 1,05км
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535 с.Баляси, вул.Піщана 0.01 0,65км
536 Меліоративна система с.Перелюб 38559938 1982.1983
537 Колодязь біля бані с.Перелюб, вул.Молодіжна 643 1975
538 Колодязь біля дитсадка с.Перелюб, вул.Центральна, 21 643 1975
539 Колодязі громадського користування с.Перелюб 2100 7шт.
540 Перехід через річку с.Перелюб 1000 2шт.
541 с.Перелюб, центр села (клуб) 942 400м.п.Огорожа дерев’яна



542 с.Перелюб (кладовище) 5000 500м.п.
543 с.Перелюб 8000 800м.п.
544 Бетонний паркан кладовища с.Перелюб 57471 2021 149 м.п.

545 Пам’ятник "Братська могила" с.Прибинь, вул.Лісова 1911 2003
546 Пам’ятник "Загиблим воїнам - односельцям" с.Прибинь, вул.Центральна 3819 2003
547 с.Прибинь, вул.Гагаріна 2000
548 с.Прибинь, вул.Центральна 1000
549 Торговий павільйон с.Прибинь, вул.Центральна 704 2002 32кв.м.
550 Вуличне освітлення від КТП 197 с.Прибинь, вул.Центральна, ім.Іванова, 

Слави
311381.46 2017 2311м.п.

551 с.Прибинь, вул.Іванова-1,76км.  307839.23 1992 5,2км
552 с.Прибинь, вул.Шевченка 402289.9 1992 2,3км.
553  с.Прибинь, вул.Слави 69963.46 1992 0,4км.
554  с.Прибинь, вул.Гавроша Сірого 69963.46 1992 0,4км.
555  с.Прибинь, вул.Олександра Рябця 59468.95 1992 0,34км
556 Дорога з твердим покриттям до магазину с.Прибинь, вул.Центральна 20819 1990 0,3км
557 с.Прибинь, вул.Іванова 0.01 1990 0,72км
558 с.Прибинь, вул.Садова 0.01 1990 0,24км
559 с.Прибинь, вул.Шевченка 0.01 1990 0,5км
560 с.Прибинь, вул.Партизанська 0.01 1990 0,32км
561 с.Прибинь, вул.Інтернаціональна 0.01 1990 0,32км
562 с.Прибинь, вул.Лісова 0.01 1990 0,8км
563 с.Прибинь, вул.Грушевського 0.01 1990 1,0км
564 с.Прибинь, вул.Набережна 0.01 1990 0,8км
565 с.Прибинь, вул.Гайова 0.01 1990 0,6км
566 с.Прибинь, вул.Зарічна 0.01 1990 0,4км
567 с.Прибинь, вул.Хутірна (х.Костянтинівка) 0.01 1990 1,0км

568 с.Прибинь, вул.Партизанська 4000 1970
569 с.Прибинь, вул.Інтернаціоналістів 4000 1975
570 Внутрішньогосподарська меліоративна мережа с.Прибинь 15126865 1978-1996
571 Колодязь с.Прибинь 1500 5шт
572 Водопропускні труби с.Прибинь 9000 9шт
573 Декоративна огорожа с.Прибинь, вул.Центральна 1147 2003 60м.п.
574 Цегляна огорожа навколо кладовища с.Прибинь, вул.Центральна 19168 2003 502м.п.
575 с.Прибинь (пошта) 246 60
576 с.Прибинь, вул.Центральна (с/р до 

Коровай)
213 32м.п.

577 Паркан дерев’яний с.Прибинь, вул.Центральна 383 1998 80м.п.
578 Пам’яник с.Шишківка, вул.Центральна, 22 5993 1975
579 Пам’ятник "Братська могила" с.Шишківка 60
580 Дорога з твердим покриттям с.Шишківка, вул.І.Бардакова 312372 1986 1,5км.
581 Дорога з твердим покриттям с.Шишківка до с.Рудня 301909 1990 1,2км.
582 с.Шишківка, вул.Центральна                                               1,25км.
583 с.Шишківка,вул.Шкільна 0,81км.
584 с.Шишківка,вул.Першотравнева 0,902км.
585 с.Шишківка,вул.Зелена 0,868км.
586 с.Шишківка,вул.І.Бардакова 0,81км.
587 Колодязь с.Шишківка 275 1шт
588 Колодязь с.Шишківка 4900 14шт
589 Водопропускні труби с.Шишківка 5000 5шт
590 Міст с.Шишківка, вул.І.Бардакова 4000 1975
591 Огорожа с.Шишківка 300 300м.п.
592 Пам’ятник "Братська могила" с.Рудня 100
593 Міст-перехід с.Рудня 500
594 с.Рудня, вул.Пісчана 0,61км.
595 с.Рудня, вул.Зарічна 0,6км.
596 с.Рудня, вул.Ярославська 1,35км.

597 187 1971
598 272 1971
599 с.Рейментарівка, вул.Шевченка                                                                             3695.4 2004 0,4 км
600 с.Рейментарівка, вул.Туніка                                                                                14781.6 2004 1,6 км
601 с.Рейментарівка, вул.Туніка 0.01 1,2км.
602 с.Рейментарівка, вул. Шевченка 0.01 4,8км.
603 с.Рейментарівка, вул. Лісова 0.01 0,7км. 
604 ПЛІ-0,4 кВт вуличне освітлення с.Рейментарівка, вул.Туніка, вул.Шевченка 382982.3 2020 1,983км

605 Паркан залізобетонний с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6 22014.3 2018 50м.
606 Огорожа с.Рейментарівка (адмінприміщення та 

пам’ятник)
45980 2017 124

607 Огорожа с.Рейментарівка, кладовище 29729.76 2017 108 м.п.
608 Огорожа дерев’яна с.Рейментарівка, кладовище 11825.86 2019 156 м.п.
609 с.Рейментарівка (клуб) 5525 2021 28м.п.
610 Огорода с.Рейментарівка, вул. Туніка, кладовище 9127.14 2019 140м.п.
611 Бетонний паркан с.Рейментарівка, вул.Шевченка 17357 2021 45 м.п.
612 Меліоративні системи с.Рейментарівка 141960 2004
613 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка 194269.94 2019 249,6 кв.м.
614 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка - вул.Шевченка 90856.3 2019 240 кв.м.

615 Дитячий майданчик в комплекті (малий) с.Рейментарівка 37500 2020
616 Пам’ятник с.Олійники 5000 2013
617 с.Олійники   1,3 км
618 с.Гутище 1,5 км 
619 с.Заладдя   0,6 км

620 Пам’ятник "Обеліск Слави" с.Рибинськ, вул.Зелена 3426 1980
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621 Автобусна зупинка с.Рибинськ, вул.Зелена 1000 2020
622 Вивіска про в’їзді с.Рибинськ 1210 2019
623 Павільон "Ринок" с.Рибинськ, вул.Зелена 464 1990
624 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Зелена та Перемоги 154944.58 2017 1,5км
625 Вуличне освітлення КТП №191-9 с.Рибинськ, вул.Лугова та Перемоги 150484.5 2019 1,0км
626 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Нова та Зелена 31034 2020 1,18км
627 Вуличне освітлення КТП №333-9 с.Рибинськ, вул.Першотравнева та 

Перемоги
160788.88 2020 1,0км



628 Вуличне освітлення КТП №190 с.Рибинськ, вул.Садова 21060 2020 0,36км
629 Внутрішньогосподарські меліоративні мережі с.Рибинськ 1460781 1980
630 Колодязь с.Рибинськ, вул.Зелена 200 2019 1шт
631 Колодязь с.Рибинськ 8700 2019 29 шт
632 с.Рибинськ-с.Парастовське, вул.Весела 1166313 1980 3,1км
633 с.Рибинськ, вул.Першотравнева 225738 1980 0,6км
634 с.Новоселівка, вул.Партизанська 827706 1980 2,2км
635 Дорога з твердим покриттям с.Рибинськ, вул.Дачна 222057 2010 0,8км
636 с.Рибинськ, вул.Нова 53541 1980 0,6км
637 с.Рибинськ, вул.Дачна 53541 1980 0,6км
638 с.Рибинськ, вул.Першотравнева 26769 1980 0,3км
639 Дитячий майданчик с.Рибинськ, вул.Зелена 66660 2017
640 Паркан з полімербитону (кругом пам’ятника) с.Рибинськ, вул.Зелена 27136.9 2019
641 Паркан з полімербитону с.Рибинськ, вул.Зелена, 37 4050 2020 9м.п.
642 Паркан з полімербитону с.Рибинськ, кладовище 26465.14 2019
643 с.Рибинськ (школа і майданчик) 102 2019 250м.п.
644 с.Рибинськ, біля старостату 374 17м.п.
645 Колодязь с.Голубівка, вул.Центральна 300 2019 1шт
646 Колодязь с.Ж.Буда 1500 2019 5шт
647 Грунтова дорога с.Лісове, вул.Лісова 142768 1980 1,6км
648 Колодязь с.Лісове 600 2019 2шт
649 Грунтова дорога с.Новоселівка, вул.Лісова 321228 1980 3,6км
650 Колодязь с.Новоселівка 900 2019 3шт
651 Грунтова дорога с.Парастовське, вул.Весела 44615 1980 0,5км
652 Колодязь с.Парастовське 1200 2019 4шт
653 Автобусна зупинка с.Стопилка 700 2020
654 с.Стописка, вул.Райдужна 223075 1980 2,5км.
655 с.Стопилка, вул.Шкільна 196306 1980 2,2км
656 с.Стопилка, вул.Болотна 187383 1980 2,1км
657 Колодязь с.Стопилка 4200 2019 14шт
658 Паркан з полімербитону с.Стопилка, кладовище 26195.15 2019

659 Пам’ятник воїнам односельцям с.Савинки, вул.Л.Українки 15593 1974
660 Автобусна зупинка с.Савинки, вул.Гагаріна 1500 2019
661 с.Савинки, вул.Мирна 217984 1994 2,5км.
662 с.Савинки, вул.Коцюбинського, 

вул.Шкільна
10379 1988 1,9км.

663 с.Савинки, вул.Зарічна 0.01 2011 2,3км.
664 с.Савинки, вул.Гагаріна 0.01 2011 1,2км.
665 с.Савинки, вул.Шевченка 0.01 2011 2,6км.
666 с.Савинки, вул.Шкільна 0.01 2011 0,5км.
667 с.Савинки, вул.Гагаріна 2100 2019 7шт.
668 с.Савинки, вул.Л.Українки 2100 2019 7шт.
669 с.Савинки, вул.Мирна 2100 2019 7шт.
670 с.Савинки, вул.Шевченка 900 2019 3шт.
671 с.Савинки, вул.Коцюбинського 2100 2019 7шт.
672 с.Савинки, вул.Шкільна 2400 2019 8шт.
673 с.Бурківка 900 2019 3шт.
674 Огорожа залізбетонна с.Савинки, вул.Гагаріна (кладовище) 67970 2020 120 п.м.
675 Огорожа кладовища дерев’яна с.Савинки, вул.Мирна 7620 2020 100м.п.
676 Огорожа дерев’яна с.Савинки, вул.Зарічна (кладовище) 2446 2021 65м.п.
677 Міст на річці "Убідь" с.Савинки 829 1983 15м.п.
678 Дитячий майданчик (комплект "Малюк") с.Савинки, вул.Л.Українки 96000 2019

679 Баскетбольне поле с.Сядрине 120 2019
680 Футбольне поле с.Сядрине 200 2019
681 Волейбольне площадка с.Сядрине 100 2019
682 Гандбольне поле с.Сядрине 140 2019
683 Лабиринт металевий с.Сядрине 300 2019
684 с.Сядрине, вул. Генерала Білого 58790 2017
685 с.Сядрине, вул.Пушкіна 27290 2017
686 Спортивний (тренажерний) майданчик с.Сядрине, вул. Генерала Білого 96400 2019
687 Пам’ятник загиблих героїв с.Сядрине, вул.Білого генерала 25826 1979
688 с.Сядрине, вул.Робоча 4721 1982 0,2км
689 с.Сядрине, вул.Молодіжна 4721 1982 0,2км
690 с.Сядрине, вул.Довженка 4721 1982 0,2км
691 с.Сядрине, вул.Заводська 16527 1975 0,7км. 
692 с.Сядрине, вул.Зелена   0.01 2019 1,3км
693 с.Сядрине, вул.Пушкіна 0.01 2019 0,9км
694 Асфальтована доріжка с.Сядрине 800 2019 200м.п.
695 Паркан залізобетонний с.Сядрине, вул.Генерала Білого 61496.03 2018 140м.п.
696 Паркан залізобетонна (водогабору) с.Сядрине вул.Шевченка, 30 121278.05 2018 239м.п.
697 Огорожа с.Сядрине, вул.Генерала Білого, 54 7530.96 2019 78м.п.
698 Ворота огорожі  водозавору с.Сядрине вул.Шевченка 15800 2018
699 Колодязі громадського користування             с.Сядрине, с.Тельне, с.Самотуги 16900 2019 39 шт
700 Місцева станція перекачки стічних вод с.Сядрине, вул. Заводська 12877.97 2020
701 Вуличне освітлення с.Сядрине, вул.Г.Білого 10983 2010 1,4км
702 Вуличне освітлення ПЛІ-0.4кВт с.Сядрине 125556.38 2018 0,733км.
703 с.Тільне, вул.Мирна 530800 1985 0,8км
704 с.Тельне, вул.Шевченка                                                              261298 1999 1,8км
705 Грунтові дороги с.Тельне, вул.Шевченка                                                              0.01 2019 1,1км
706 с.Самотуги, вул.Першотравнева                                                            0.01 2019 0,8км
707 с.Самотуги, вул.Убідьська                        0.01 2019 1,6км

708 Меліоративні системи "Самсонівка", "Бреч", 
"Киселівка", "Сахутівка"

с.Тютюнниця 599540 2016 69,986    км

709 Меліоративні системи с.Тютюнниця 96130 43 га
710 Колодязь с.Тютюнниця, вул. Перемоги 225 2009
711 Колодязь  с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, вул. 

Шкільна
534 1985 3 шт.

Грунтова дорога

Грунтові дороги

Димячий майданчик (комплект)

Тютюнницький старостинський округ

Сядринський старостинський округ

Дорого з твердим покриттям

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Дорога з твердим покриттям

Дорога з твердим покриттям

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Корюківська міська рада

Асфальтна дорога

Корюківська міська рада

Громадські колодязі

Савинківський старостинський округ

Огорожа дерев’яна



712 Артскважина с.Тютюнниця 21602 1978
713 Башня Рожновського с.Тютюнниця 28.02.19 рішення про 

списання
732 1986

714 Асфальтове покриття (біля с.ради) с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 56 50310 1990 387
715 Дорога (прифермська) с.Тютюнниця 2352 1992 0,5 км
716 с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького 0.01 2019 1,3 км
717 с.Тютюнниця, вул. Лугова 0.01 2019 1,0 км
718 с.Тютюнниця, вул. Миколи Лущика 0.01 2019 1,5 км

Грунтова дорога



719 с.Тютюнниця, вул. Перемоги 0.01 2019 1,5 км
720 с.Тютюнниця, вул. Шкільна 0.01 2019 1,0 км
721 Огорожа (дерев’яний штахетник) СК с.Тютюнниця 1167 1990
722 Огорожа біля адмінприміщення с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б, 56б 4576 2020 8м.п.
723 Огорожа дерев’яна с.Тютюнниця,вул.Б.Хмельницького,47 6043.23 2020 50п.м.
724 Огорожа колодязя 3 шт с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б 14400 2018
725 Огорожа бетонна с.Тютюнниця (кладовище) 50685 2017 194м.п.
726 ПЛІ - 0,4 кВ вуличне освітлення с.Тютюнниця 298370.53 2017 2.345
727 Дитячий майданчик в комплекті (великий) с.Тютюнниця, вул.Хмельницького Б. 83100.00 2020
728 Меморіальна дошка загиблого учасника АТО 

Лущик М.Г.
с.Тютюнниця 1400 2015

729 Братська могила радянським воїнам с.Тютюнниця 205 2015
730 Братська могила мирних жителів с.Сахутівка 2407 1986
731 Грунтова дорога с.Самсонівка, вул. Зелена 0.01 1986 1,5 км
732 Меліоративні системи с.Сахутівка,  с.Самсонівка 3388279 1134 га
733 Водопровід с.Сахутівка 21178 1985
734 Артскважина с.Сахутівка 31152 1978
735 Башня Рожновського с.Сахутівка 663 1985
736 Дитячий майданчик с.Сахутівка 21000 2018
737 Спортивний майданчик с.Сахутівка, вул.Десняка, 51 555 2001
738 Дорога (прифермська) с.Сахутівка 151392 1978 1 км
739 с.Сахутівка, вул.Десняка 0.01 2019 6 км
740 с.Сахутівка, вул. Матросова 0.01 2019 5,9 км
741 с.Сахутівка, вул. Молодіжна 0.01 2019 1,0 км
742 с.Сахутівка, вул. Шевченка 0.01 2019 1км
743 с.Сахутівка, вул. Незалежності 0.01 2019 1,5 км
744 Стадіон с.Сахутівка 3532 1980
745 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Сахутівка, вул. Шевченка від КТП-53 та 

КТП-356
502977.38 2018 2,959км

746 с.Сахутівка  ЗОШ 941 1989
747 с.Сахутівка  стадіон 600 2016 100 м.
748 с.Сахутівка  кладовище 5052 2017 200 м.
749 с.Сахутівка  клуб 63159.29 2018 146 м.
750 с.Сахутівка кладовище 44049 2018 100 м.
751 с.Сахутівка, вул.Шевченка 48455.74 2018 110 м.
752 Колодязь с.Сахутівка 100 2019 2 шт
753 Огорожа колодязя 2 шт с.Сахутівка 9600 2018 2 шт
754 Ворота огорожі кладовища с. Сахутівка 15800 2018
755 Дорога (прифермська) с.Костючки 596054 1986 5 км
756 с.Костючки, вул. Гагаріна 0.01 2019 1 км
757 с.Костючки, вул. Лесі Українки 0.01 2019 1,5 км
758 с.Костючки, вул. Кошового 0.01 2019 1,2 км
759 с.Костючки, вул. Лісова 0.01 2019 1,0 км
760 Огорожа дерев’яна с.Костючки, кладовище 5520 2020 81п.м.
761 Грунтова дорога с.Кугуки, вул.Дачна 0.01 2019 0,2 км

762 Пам’ятник загиблим односельчанам 16851.38 2002
763 Пам’ятник загиблому воїну 19950 2010
764 Дорога з твердим покриттям с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 299454.93 1992 4,7 км
765 Дорога грунтова с.Хотіївка, вул. Садова 0.01 1991 2,7км
766 Міст залізобетонний с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 323476.37 2018 131,6кв.м.
767 Бетонна огорожа с.Хотіївка 46550 2011
768 Огорожа центрального кладовища с.Хотіївка 65460 2019 133м.
769 Огорожа колодязя з бетонним кільцем с.Хотіївка 6000 2017
770 Огорожа колодязя 5 шт с.Хотіївка 22500 2017
771 Огорожа колодязя 3 шт. с.Хотіївка 4500 2017
772 Колодязі громадського користування 3 шт с.Хотіївка 810 2019
773 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Хотіївка, вул.Довженка від КТП-427 252658.11 2018 1,626км
774 Лінія електроповітряна с.Хотіївка 1975/ 03
775 Дитячий майданчик с.Хотіївка 49050 2019

ВСЬОГО: 183019154.94

1 Водопровідна башта м.Корюківка, вул.Франка 101646.34 2008
2 Водозабір та свердловина м.Корюківка, вул.Франка 19286.95 2008
3 Водозабір м.Корюківка, вул. З.Космодем’янська 893037.93 2008
4 Свердловини м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 492181 2008 3шт
5 Каналізаційна насосна станція м.Корюківка, вул.Чернігівська 535707.62 2008
6 Насосна станція м.Корюківка, вул.Бульварна 5222.3 2008
7 Станція перекачки Райагробуд м.Корюківка, вул.Костюк Г., 22 22140 2008
8 Станція управління на водозаборі м. Корюківка 459000 2008
9 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Свобода та Бібліотечна 535763 2016

10 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Вокзальна 22264.12 2016
11 Водогін м.Корюківка, вул.Молодіжна 282711.48 2018 773м.п.
12 Станція перекачки м.Корюківка, вул. Костюк Г. 2420 2008
13 Позаплощадні мережі водозабору м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 136388.74 2008 1500 м.
14 Наружні мережі (60 квартирного житл.будинку) с. Корюківка, вул.Бульварна 5464.82 2008
15 Мережі м.Корюківка, вул. Костюк Г. (перед 

Райагробудом)
29372.72 2008

16 Мережі м.Корюківка, ІІ пров.Садова - вул. 40 років 
Перемоги

22875 2008

17 Мережі м.Корюківка, вул.Сагайдачного 14848.61 2008
18 Мережі м.Корюківка, вул. Братчикова-

вул.Вокзальна
46537.5 2008

19 Мережі м.Корюківка, вул.Дудка 12271.84 2008
20 Мережа м.Корюківка, вул.Сагайдачного 13200 2008
21 Мережа м.Корюківка, вул.Зарічна 35308 2008
22 Мережа м.Корюківка, вул.Робоча, 

Стржалковського, пров.Стржалковського
45000 2008

23 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 4000 2008
24 Мережа м.Корюківка, вул.Братчикова 45000 2008
25 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, Земська, 

Костюк Г.
19500 2008

26 Мережа м.Корюківка, вул. Воїнів  
Інтернаціоналістів

18900 2008

27 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, Кошового 25774 2008

Огорожа (дерев’яний штахетник)                 

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

Корюківська міська рада
Хотіївський старостинський округ

Грунтова дорога

Паркан залізобетонний

с.Хотіївка



28 Мережа м.Корюківка, вул.Паркова 107509 2008
29 Мережа м.Корюківка, вулиці: Зелена, Дудко 18023 2008
30 Мережа м.Корюківка, вул. Лесі Українки, 

пров.Корнієвського
68000 2008

31 Мережа м.Корюківка, вул.Пушкіна 15251 2008
32 Мережа м.Корюківка, вулиці: Чернігівська, 

Енергетична, Європейська, Дружби
34450 2008



33 Мережа м.Корюківка, вул.Першотравнева 20000 2008
34 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, Весняна 15000 2008
35 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, 

Чернігівська
31500 2008

36 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 31100 2009
37 Мережа м.Корюківка, передано від Комунальника 6482 2008

38 Мережа м.Корюківка, вулиці: Франка, Прорізна, 
Патріотів

520500 2009

39 Мережа м.Корюківка, вул. Соборна - Нова 82700 2009
40 Мережа м.Корюківка, вулиці: Лісна, Перемоги, 

Чернігівська
308327 2009

41 Мережа м.Корюківка, вул. 8 Березня 31200 2009
42 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя Космодем’янська 32500 2009
43 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 20500 2009
44 Мережа м.Корюківка,  вул. Червонохутірська 31308 2009
45 Водопровідні мережі м.Корюківка, вул. Шевченка 563063.72 2008
46 Мережа м.Корюківка, вул. Українська 14760 2008
47 Мережа водопостачання м.Корюківка, вул.Вокзальна, 30-82 705159.17 2019 1013м.п.
48 Водопровід м.Корюківка, вулиці: Вокзальна, Дудка,  

Зої Космодем’янської
625196 2012

49 Водогін м.Корюківка, вул.Індустріальна 235000 2016
50 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Зелена, Лугова, 

Калинова, Дачна, Маяковського
551124 2014

51 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Набережна, Мирна, 
Нова, Малинова, Лермонтова, Вишнева, 
Свободи

753155 2015

52 Каналізаційні мережі м.Корюківка 108265.26 2008
53 Каналізаційні мережі (60 квартирного житлового 

будинку)
с. Корюківка, вул.Бульварна 38574.27 2008

54 Пожгідранти м.Корюківка 6984.33 2008
55 Пожгідранти м.Корюківка, вул. І.Франка 16980 2009
56 Пожгідранти м.Корюківка, вул. Патріотів, І.Франка 12931 2009
57 Каналізаційна насосна станція та каналізаційний 

колектор
м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8Б 3092393.38 2020 32.7

ВСЬОГО: 11943758.1

1 Полігон твердих побутових відходів м.Корюківка, вул.Куйбишева, 32 15002
2 Дитячі каруселі (2 штуки) м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 3300 2012
3 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 42-44 154125 2016
4 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 74 10000 2016
5 Дитячий ігровий майданчик м.Корюківка, вул.Передзаводська,6 47000 2021
6 Паркан з металопрофілю м.Корюківка, Індустріальна, 12 14088.33 2021

ВСЬОГО: 243515.33

1 Кладовище (в т.ч. земельна ділянка 8,9244 га  та 
огорожа)

1304573 2016

2 Металевий вагончик для обслуговування 
кладовища

39920 2020

3 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Дружба 172950 2016
4 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Бульварний 24000 2016
5 Змощення асфальтоване м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1 1328.54 10кв.м.
6 Паркан бетонний м.Корюківка, вул. Шевченка, 87 3722 16м.п.
7 Дерев’яний кіоск з вбудованими столами 364000 2021 7шт.
8 Дерев’яний кіоск з вбудованими з ролетами 101420 2021 2шт
9 Вагончик 27045.05 2020
10 Місце відпочинку м.Корюківка, вул. Костюк Г 11423.27 2020
11 Альтанка 70000 2021
12 Парасолька 61200 2021 4шт
13 Шезлонг дерев’яний 60000 2021 8шт
14 Лавки "Діметріо" зі спинкою 63000 2021 6шт
15 Велопарковка "Юніверсал" 5000 2021
16 с.Наумівка, вул.Шевченка 51000 2021
17 с.Наумівка, вул.Партизанська 51000 2021
18 Місце відпочинку с.Тютюнниця (виїзд с.Сахутівка) 14767 2021

ВСЬОГО: 2426348.86

1 Артезіанська свердловина с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22 21688 1981
2 Башня №1 с.Білошицька Слобода, вул.Шевченка, 22 

(біля БК)
15197 1982

3 Центральна система водопостачання с.Білошицька Слобода (старостат) 317589 1986 4,5 км
4 Башня №2 с.Білошицька Слобода, вул.Чкалова, (біля 

СТФ)
17964 1994

5 Станція біоочистки с.Наумівка 237212 2018
6 Насосна станція с.Наумівка 504241.02 2018
7 Артезіанська свердловина №8/1550 с.Наумівка 125490 1977
8 5270 2004
9 7587 2004
10 Водопровід с.Наумівка 80063 2004 15,6 км
11 Мережа по водовідведенню с.Наумівка 31936 2004 8,6 км
12 Свердловина №14 13289 1984
13 Свердловина №19 28969 1991
14 Свердловина №1 325 1968 9,6кв.м.
15 Водопровідна башта 205 1968
16 Водопровідна мережа 930 1968 824м.п.
17 Скважина с.Охрамієвичі, вул.Польова, 45 558 1992
18 Водопровідна мережа с.Охрамієвичі, вул.Молодіжна, Шевченка 22223 1984 1647м.п.
19 Водопровід с.Перелюб, вул.Крайова, Шевченка, 

Центральна, Молодіжна
2110 1975 1,3км. 

20 Башня Рожновського с.Перелюб, вул.Крайова, 7а 9226 1975
21 Артезіанська свердловина с.Перелюб 11000 1975

Комунальне підприємство "Убідьське " Корюківської міської ради

м.Корюківка, вул.Костюк Г.,26    

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Водонапірна башта с.Наумівка 

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 8Б

с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 24Б

Автобусна зупинка

м.Корюківка, вул.Ринкова, 22А

м.Корюківка, міський пляж

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради



22 11600 1995
23 12000 1995
24 607237 1997 9,59км
25 84742 2010 1,07км
26 Башня Рожновського 12293 1989
27 Водопровід с.Рибинськ, вул.Зелена-Садова 42765 1980 2км.
28 Башня Рожновського с.Рибинськ, вул.Зелена 8441 1980
29 Біоставки 3 шт. 914556 1980 1,419га
30 Відстійник повторний 37289 1980
31 Градирня 34314 1980
32 Водопроводні мережі 38628 1980 4,5 км
33 Будівля КНС 129888 1980
34 Внутрішньо-площадні каналізаційні сіті 142302 1980 2км
35 с.Сядрине,  вул.Шевченка, Молодіжна, 

Робоча, Довженка  
14278 1990 2,6 км

36 с.Сядрине , вул.Шевченка, Пушкіна, Зелена 142776 2009  3,406км

37 Водогін 771930 1993 15км
38 Башня Рожновського 1000 2шт
39 Артскважина 385440 1993 2шт
40 Елексромережа (трансформатор) 39901 1993
41 с.Сядрине (Бригада) 548 1980
42 с.Сядрине (Бригада) 11851 1983
43 с.Сядрине, вул.Заводська 5869 2005 24м
44 с.Сядрине, вул.Шевченка 142064 1990 40м
45 с.Сядрине (Бригада) 26315 1976
46 с.Сядрине, вул.Шевченка 9052 1991
47 с.Тільне 5880 1978
48 с.Тільне 5880 1978  

ВСЬОГО: 5091911.02
РАЗОМ: 202724688.25

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Артсвердловина

Водогін 

с.Савинки

Артсвердловина

Башня Рожновського

Водопровід

с.Прибинь

с.Прибинь

Артезіанська свердловина

с.Сядрине, вул.Заводська  



№ 
з/п

Назва майна 
(основних засобів) Місце

  знаходження 

Рік введення 
в 

експлуатацію

Площа, 
кв.м.

майна, 
грн.

1 2 3 4 5 6

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченка,160 1951 240455.49
2 2-х кімнатна квартира м.Корюківка, вул. Червонохутірська, 

84 кв.2
2015 94383.16

3 Квартира для вчителів 1976 80 37550.39
4 Хлів господарський 1988 17820
5 Квартира у 8-ми квартирному 

будинку
с.Буда, вул.Центральна, 4а/7 1974 114548.67

6 Квартира у 8-ми квартирному 
будинку

с.Буда, вул.Центральна, 4б/1 1975 52 169840.81

7 Житловий будинок с.Буда, вул. Центральна, 30 1999 9870.44
8 Житловий будинок с.Соснівка, вул.Поштова 1974 64 27382.37
9 Житловий будинок с.Соснівка, вул. Шкільна 1976 62.3 26209.7

10 Житловий будинок с.Шишка 1999 20135
11 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна, 21 1987 60.4 53720
12 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 37 2003 33.7 39418
13 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна, 10 1999 54 93343
14 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 14 1999 56.7 83585
15 Житловий будинок с.Озереди, вул.Гагаріна,6 1976 50.9 76103
16 Квартира №8 с.Наумівка,вул.Шевченка, 103/8 1976 52 74387
17 Житловий будинок с.Наумівка, вул.Шевченка, 73 1975 67 104824
18 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 6/2 1983 47 82486
19 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 29 2004 56 10404
20 Житловий будинок с.Переділ, вул.Польова, 3 1999 31 21599
21 Трьохквартирний будинок с.Домашлин, вул.Центральна, 12а 1987 347411
22 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 14 1955 61.6 19631
23 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 14 1986 510 250559
24 Житловий будинок с.Охрамієвичі, вул.Перемоги, 28 1970 190 71671
25 Будинок квартира с.Перелюб, вул.Крайова, 38 1986 78 66177
26 Житловий будинок с.Перелюб, вул.Л.Українки, 4 1992 78 17140
27 Двохквартирний житловий 

будинок
с.Перелюб, вул.Крайова, 40 1982 156 78594

28 Житловий будинок 1978 51 39943
29 Хлів 1978 35 14369
30 Погріб 1978 8 2659
31 Житловий будинок вчителя с.Прибинь, вул.Центральна 1979 226.8 1109171
32 Житловий будинок вчителя с.Прибинь, вул.Лісова 1957 57 19997
33 Півбудинку с.Стопилка 1990 85839
34 Житловий будинок №1 1980 78 34751
35 Хлів житлового будинку 1980 40 7321
36 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 4 2007 56760
37 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 12 1998 14229
38 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 30 1998 8382
39 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 32 1998 38181
40 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 37 2008 55 55025
41 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 41 1998 11782
42 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 42 2004 57398
43 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Шкільна, 57 1998 34173
44 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 6 2000 6738
45 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Л.Українки, 14 2005 54 64371
46 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 16 2000 38110
47 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 33 2005 103914
48 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 38 2003 75 59859
49 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 67 1998 13146
50 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 71 2003 22051

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради восьмого скликання 
від  30 червня 2022 року  № 32-13/VIІI

 ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                            
                                об’єктів житлового фонду комунальної власності Корюківської міської територіальної громади                                                            

с.Буда, вул.Центральна, 19а, б

Балансоутримувач Корюківська міська рада

с.Перелюб, вул.Шевченка, 4

с.Рибинськ, вул. Зелена, 44



51 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 77 2004 41234
52 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 22 1998 70176
53 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 29 2004 24409
54 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 35 1998 11747



56 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 36 1998 9631
57 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 43 2003 32277
58 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 44 1998 8160
59 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 52 1998 5806
60 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 54 2003 7597
61 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 62 2007 69629
62 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 78 1998 14870
63 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 8 1998 8347
64 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 12 1998 18503
65 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 15 1998 5836
66 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 27 2008 21661
67 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 33 1998 9498
68 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 48 2005 75 60146
69 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 31 1998 75 66535
70 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 44 1998 20570
71 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 59 1998 46991
72 Житловий будинок с.Сядрине, вул.Г.Білого, 31 1987 39343.28
73 Квартира с.Тютюнниця, вул.Шкільна, 8,кв.2 1970 106.6 21944
74 Житловий будинок №1 с.Хотіївка, вул.Довженка, 31 1989 42 3353
75 Житловий будинок №2 с.Хотіївка, вул.Лісова, 24 1989 31 4015.35
76 Житловий будинок учителя 1964 28875
77 Сарай 1975 2311
78 Сарай 1975 485
79 Житловий будинок учителя с.Шишківка, вул.Центральна 1979 11200

ВСЬОГО: 4812566.66

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна,64 1946 57.2 56000
2 Квартира №11 м.Корюківка, вул.Вокзальна,3 1993 45.57 385000
3 Квартира №3 м.Корюківка, вул.Бульварна,36 1995 64 300000
4 Квартира №4 м.Корюківка, вул.Дудка,39 1997 46.4 300000
5 Квартира №1 2017 64.7 450864.3
6 Квартира №2 2017 47.3 445120.8
7 Квартира №4 2017 66.2 450864.3
8 Квартира №11 2017 47.5 325137
9 Квартира №14 2017 47.9 327875
10 Квартира №17 2017 50.6 455650.6
11 Квартира №29 2017 50.5 345672
12 Квартира №44 2021 55.5 549450
13 Квартира №6 м.Корюківка, вул.Бульварна, 20 1970 46.2 443000
14 Житловий будинок з господ. 

будівляти та зем.ділянка 
0,096 га

м.Корюківка, ІІІ пров.Лесі Українки, 
24 а

2003 106 300000

15 Житловий будинок с.Бобрик 1993 17145.7
16 Квартира №51 м.Корюківка, вул.Зарічна,1 1981 24.4 170 519 

ВСЬОГО: 5151779.7

1 Двокімнатна квартира №30 м.Корюківка, вул.Франка, 5-в 2018 60.6 470000
ВСЬОГО: 470000

1 Житловий будинок м. Корюківка, вул.Бульварна 2 1953 1429576.39
2 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 3 1953 1564967.67
3 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 4 1952 1325005.26
4 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 7 1951 1372804.73
5 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 9 1952 1371883.17
6 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 10 1950 901652.16
7 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 11 1962 1970219.92
8 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 12 1959 2097369.32
9 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 14 1968 6626069.61
10 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15 1969 2690098.47
11 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15а 1992 1910883.56
12 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 16 1971 7624963.86

м.Корюківка, вул.Франка, 5-в

Балансоутримувач Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Балансоутримувач Комунальне некомерційне підприємтво "Корюківська центральна районна лікарня"                          
           Корюківської міської ради 

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
"Корюківський центр сімейної медицини"  Корюківської міської ради

с.Шишківка, вул.Центральна



13 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 17 1968 1899059.75
14 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 19 1970 1404346.49
15 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 20 1969 1794758.12
16 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 21 1965 808078.88



17 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 22 1968 1967194.44
18 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 23 1960 1085860.09
19 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 24 1960 326389.21
20 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 32 1973 3242148.47
21 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34 1975 2940624.05
22 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 36 1974 3184220.54
23 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 38 1978 3674943.24
24 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   2 1975 8008872.41
25 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  3 1970 2072069.84
26 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 4 1982 10953165.31
27 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  5 1970 2454735.16
28 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  7 1972 3024633.92
29 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  8 1978 8031685.41
30 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  6 1987 8195714.64
31 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   10 1984 6193292.22
32 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 15 1973 6453537.67
33 Житловий будинок м.Корюківка,пр.Бульварний 15а 1989 4059895.09
34 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 22 1912 963622.79
35 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вознесенська,24 1953 254385.71
36 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зелена 12 1952 240675.3
37 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Індустріальна 44 1952 163690.17
38 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська,24 1949 268426.47
39 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська,73 1949 332831.46
40 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

103 1979 448391.78
41 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

133 1895 1150438.93
42 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

135 1900 2917663.25
43 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Червонохутірська, 

137 1908 594398.38
44 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварної 1 А 1974 5009507.7
45 Житловий будинок м.Корюківка, вул .Колгоспна 6 1981 3957723.47
46 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 2 2303995.64
47 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 4 1986 6343828.41
48 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна, 1 1981 10540519.87
49 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна  3 1978 12160706.28
50 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Зарічна, 2 1949 706628.92
51 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 12 1954 220461.81
52 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк  33а 1995 3244113.31
53 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 37 1981 766843.37
54 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 39 1981 146858.62
55 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Першотравнева 13 1982 577106.06
56 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Дружби 24 1949 267035.45
57 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Слов'янська 6 1954 1338167.94
58 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 9 1959 349176.14
59 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко, 50 1980 13216780.81
60 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  52 1982 14557407.13
61 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  56 1971 12620981.26
62 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  71 1964 1302626.98
63 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  75 1968 4077622.08
64 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  79 1950 1286551.82
65 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  81 1950 1286551.82
66 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко   42 1993 828923.11
67 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  48 1985 17507798.28
68 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  74 1994 946521.76
69 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Земська 14 1958 126245.2
70 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 1990 12515455.24
71 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 а 1990 15155219.38
72 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Предзаводська 6 1983 7651202.28
73 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 3 1994 12629372.41
74 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34а 1995 3358447.77
75 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  76 1999 15624342.49
76 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко 76/53 689374.5



77 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 2 1963 197075.02
78 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  44 1988 11972438.27
79 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 26 1988 4109247.42
80 Житловий будинок м.Корюківка, пров.Бульварний,13 1114889.59



81 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Індустріальна, 31/6 1981 879521.48
82 Житловий будинок  м.Корюківка, вул.Бульварна 36/2 150000

ВСЬОГО: 321732512.4

1 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Заводська, 13 1952 590 303201
2 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Г.Білого, 67 1983 1196 2417172
3 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 32/1/2 1965 101.8 72427
4 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 2/2 1965 48.5 69097
5 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Шевченка, 33/2 1992 63 22281

ВСЬОГО: 2884178

1
Житловий недобудований 
будинок

м.Корюківка, пров. Лесі України ІІІ, 8 2135.23

2
Житловий недобудований 
будинок

м.Корюківка, пров. Лесі України ІІІ, 9 15924.51

ВСЬОГО: 18059.74
РАЗОМ 335069096.5

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ

Балансоутримувач Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс"

Балансоутримувач Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради



№ з/п Назва підприємства, 
установи, організації, 
закладу-користувача

Назва майна 
(основних засобів)

Місце 
знаходження 

Реєстраційний 
номер

Рік 
випуску

Первісна 
вартість

 майна, грн.
1 2 3 4 5 6 7

1 СБУ (оренда) Автомобіль RENAULT DUSTER СВ0833ВХ 2019 620167.66
2 КП "Благоустрій" (оренда)

Трактор колісний ХТЗ-150К-09.172.00
31598СВ 2019 1580000.00

3 ЖЕК (оренда) Сміттєвоз з навісним обладнанням 
ФПВ-442В

СВ1838СВ 2019 2946849.83

4 ФОП Суярко О.П.(оренда) Автомобіль САЗ 3507 СВ9528АО 2010 7769
5 Корюківська міська рада Скутер 2010 5000
6 КП "Убідьське" (оренда) Пожежний автомобіль ГАЗ-53А с.Домашлин 2970РМЕ 1983 3835
7 Зернозб. комбайн "Енисей" 1200 1995 44817.62
8 Трактор ЮМЗ-6 15661 ЯО 2001 17675
9 Трактор МТЗ-80 12022 ПО 1994 18624.07

10 Гноєрозкидач 1994 1965
11 Пруг ПН 2-35 1996 952
12 Пруг ПН 3-35 1998 1880
13 Сіялка СЗ-3,6А 1996 4530.36
14 Причеп 2ПТС-4 1991 3013.54
15 Автомобіль RENAULT DUSTER 

універсал - И
м.Корюківка СВ1008ВК 2017 399489.43

16 Автомобіль RENAULT LODGY м.Корюківка СВ8546ЕС 2019 463631.04
ВСЬОГО: 6120199.55

1 DAE WOOF-80 Lanos TF 69У СВ 49-49- АК 2008 49533.00
2 Автомобіль ГАЗ - 53А СВ4666ВІ 1980 3640
3 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4661ВІ 2011 289166
4 Автобус ЛАЗ 695Н 068-60 МН 1987 25660
5 Автобус БАЗ-А079.31Ш СВ4660ВІ 2013 312500
6 Автобус ГАЗ – 32213 3ПАХ 12Д СВ4667ВІ 2006 61914
7 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4662ВІ 2012 298333
8 Автобус АС-Р4234 "МРІЯ" СВ4665ВІ 2016 1164166.67
9 Автобус АТАМАN D093S4 СВ7109ВМ 2017 2119800
10 Автобус АТАМАN D093S2 СВ2067СА 2019 1845000
11 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4591СХ 2020 1837748.61
12 Автобус ЧАЗ-А074.01 с.Забарівка СВ4663ВІ 2009 160417
13 Автобус ПАЗ - 672 СВ4668ВІ 1986 18687
14 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4590СХ 2020 1837748.61
15 Автобус АСЧ  ГАЗ -53 СВ9089СВ 1990 8,213
16 Автобус ЗАЗ А08А2В-10 СВ1054ЕС 2021 1,599,999.9
17 Автобус ЗАЗ А08А2В-10 СВ1052ЕС 2021 1,599,999.9
18 Трактор Т-40А 12064 ЯО 1968 4,173
19 Причіп 2 ПТС-4 03944ЯР 1979 1,296
20 Автобус ПАЗ - 32053-07 с.Савинки СВ0223СТ 2008 141625
21 Автобус АТАМАN D093S2 с.Сядрине СВ7110ВМ 2017 1699800

ВСЬОГО: 15079420.69

1 Автомобіль CITROEN SPACE 
TOURER

м.Корюківка, 
Вокзальна, 9

СВ8552ЕС 2021 1302191.54

ВСЬОГО: 1302191.54

1 Автомобіль ГАЗ 2410 СВ 0856 СА 1987 19363.3
2 Автомобіль УАЗ 3962  02185 МН 1999 37292.2
3 Автомобіль ВАЗ 210700-20 СВ 6245 АО 2009 39195.2
4 Автомобіль FIAT DUCADO СВ 0903 ВЕ 1994 83380
5 Автомобіль ГАЗ 3110 СВ 0507 ВІ 2004 44288.2

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     
                                     рішення тринадцятої 
сесії Корюківської міської ради восьмого 
скликання                                      від 30 червня 
2022 року № 32-13/VІII

м.Корюківка

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                          
   транспортних засобів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

с.Буда

Балансоутримувач - Корюківська міська рада

Балансоутримувач - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

с.Перелюб

с.ОлександрівкаКорюківська міська рада

м.Корюківка

м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 89

с.Наумівка

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня"                                 Корюківської 
міської ради

Балансоутримувач - Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 Комунальне некомерційне 
підприємство  
"Корюківська центральна 
районна лікарня"  
Корюківської міської ради            



6 Автомобіль PEUGEOT BOXER СВ 3603 ВН 2002 99520
7 Автомобіль УАЗ 31514 СВ 2013 ВН 1994 5000
8 Автомобіль  ВАЗ 210700-20 СВ 9475 АМ 2008 10000
9 Автомобіль FIAT DUCADO СВ4937СС 2006 133200

10 Автомобіль УАЗ 3962 051-67 МН 2002 5000
ВСЬОГО: 476238.9



1 Автомобіль ВАЗ 21213 Корюківська ЛА СВ 2619 АВ 2005 1
2 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Сядринська СЛА СВ 6660 А0 2009 1
3 Автомобіль OPEL COMBO Корюківська ЛА СВ0233АР 2009 1
4 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Корюківська ЛА СВ7482 АО 2009 1
5 Автомобіль TOYOTA НІ АСІ  Корюківська ЛА О1676 МК 1997 1
6 Автомобіль RENAULT DASTER Наумівська СЛА СВ99-64ВК 2017 238035.83
7 Автомобіль ВАЗ21213»Нива» Корюківська ЛА СВ 95-37АО 1995 1
8 Автомобіль RENAULT DASTER Корюківська ЛА СВ1192СВ 2018 446071.42
9 Автомобіль RENAULT DASTER Холминська СЛА СВ3110СВ 2018 446071.402

ВСЬОГО: 1130184.652

1 Трактор Т- 40 88 - 63 АА 1993 17191.14
2 Вакуумбочка 1999 5000.00
3 Автомобіль МАЗ-533702-240КО-43 СВ 06 - 92 АІ 2008 286333.00
4 Автомобіль JAC СВ 21-79 АК 2008 52133.33
5 Автомобіль ВАЗ 2107 СВ 31-54 АТ 2011 7584.00
6 Автомоб. МАЗ -4471Р2-440-000 СВ 60 - 66 ВН 2016 996366.70
7 Трактор колісний марки Т-40М 2017 3374.00
8 Тракторний причеп 160743 1989 983.24
9 Тракторний причеп 2004 1020.00

10 Машина для розкидання піску 2017 12166.00
11 Плуг 1986 87.15

ВСЬОГО: 1382238.56

1 Автомобіль ІЖ 2717 СВ 2506 ВМ 2002 46916.04
2 Трактор МТЗ-80 15325СВ 1987 4697.14
3 Трактор SM 404 С 2016 198800.00
4 Трактор SM 404 В 2016 198800.00
5 Трактор колісний ЮМЗ-6 АКЛ 22951 СВ 2015 7250.00
6 Автомобіль ЗАЗ SENS СВ 2305 ВМ 2017 181701.90
7 Причіп 2 ПТС - 4 15327СВ 1981 2580.53
8 Причіп 2 ПТС - 4 15328СВ 1991 1660.83
9 Напівпричіп тракторний 1ПТС-0,5Д     2016 24900.00

10 Грейфер ковшовий 2012 15485.00
11 Причіп Палич Z02012 СВ 6252 ХР 2017 11270.00
12 Спеціальний вантажний 

автопідйомник
СВ 0462 ВМ 2017 2150401.91

13 Машина для дорожньої розмітки DP-
68321L з пристроєм для нанесення 
кульок

2017 198 132,00

14
Автопідйомник С АП-17 на шасі ГАЗ 
3309

СВ 4256 АТ 2011 175000

15 Автогрейдер ДЗ-143-01 27205 СВ 2017 764495
16 Трактор Беларус -82.1 29649 СВ 2018 879800.00
17 Трактор Беларус -82.1 36574СВ 2021 49000.00
18 Трактор Т150 з бульдозерним 

обладнанням
12395 СВ 2010 201033.19

19 Автомобіль ММЗ-45021 з кузовом 
піскорозкидачем в зборі з 
гідросистемою

5666 2010 260279.22

20 Автомобіль МАЗ 5550 СЗ СВ 1028 ВН 2017 2006939.24

21
Напівпричеп тракторний з 
гідроакумулятором DL-10-1-м

28129 СВ 2018 559350

22 Трактор Т-150К 12065 ЯО 1978 20785

23
Фронтальний навантажувач Skid 
loader Alga Delta Pro 4*4

2022 887880

ВСЬОГО: 7181010.00

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради 

Комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини"  
Корюківської міської ради

Корюківська житлово-
експлуатаційна контора

м.Корюківка, 
вул.Індустріальна, 12

Балансоутримувач - Корюківська житлово-експлуатаційна контора 

КП "Благоустрій" 
Корюківської міської ради 

м.Корюківка,               
вул. Костюк Г., 16/1



1 Автомобіль ВАЗ 211440 СВ 3107 АТ 2011 66458.34
2 Автомобіль ГАЗ 330210 СВ 6462 АР 2008 4323
3 Причеп 2ПТС 06334 ЯР 2008 774
4 Трактор Т16 15646 ЯО 1992 4155
5 Автомобіль ГАЗ 5314 1984 1824
6 Автомобіль ГАЗ 5319 з цистерною 

вакуумною
СВ 9485 АК 2008 35314

7 Автомайстерня аварійна ГАЗ 5314 СВ 9486 АК 2008 9590.62
8 Автомобіль САЗ 3507 СВ 9487 АК 2008 5504
9 Автомобіль ГАЗ 5319 КО-503Б-1 СВ 9488 АК 1991 63363.3

10 Екскаватор  ЄО 2621 16879 СВ 2012 248077
11 Автомобіль УАЗ 3741 СВ 4104 ВВ 2013 28584.17
12 Екскаватор навантажувач ELEX-81А-

01
28130 СВ 2017 1564000

13 Трактор колісний Беларус 892 з 
бульдозерним відвалом ОТ.00

28131 СВ 2018 621000

14 Рециклер асфальтобетону РА-800 з 
ковшом встановлений на причепі-
платформі

105039 2018 496000

15 Автомобіль VOLKSWAGEN 
CARAVELLE

CB0401CB 2019 562641.22

16 Фронтальний навантажувач Skid 
loader Alga Delta Pro 4*4

2022 887880

ВСЬОГО: 3711608.65

1 Пожежний автомобіль с.Білошицька Слобода,  
вул.Шевченка, 27

1988 6810

2 Пожежний автомобіль АУ-У-10Г-53 с.Олексадрівка СВ2679АВ 1985 1000.00
3 Причеп 2ПТС-4 28863СВ 1993 4386
4 Трактор колісний МТЗ-82 28862СВ 1989 7830
5 Пожежний автомобіль ГАЗ-66 1990 38958
6 Пожежний автомобіль 1978 7178
7 Екскаватор ЄО 2629 2146С 2012 35000
8 Пожежна машина ЗІЛ 130 с.Рибинськ 8020ЧНЛ 1990 28821
9 Трактор Т-40М Д37М 

№1002015А-02
1990 45563.00

10 Косилка КС 1990 1696
11 Причеп тракторний 1990 3984
12 Плуг 2ПТЛ тракторний металевий 596
13 Автомобіль ГАЗ 66 с.Сахутівка, 

вул.Шевченка, 66
0805ЧНП 1991 95097

14 Автомобіль ЗІЛ 130 СВ6236АО 1985 58594.58
15 Трактор МТЗ 80Л 15326СВ 1992 15514.22
16 Плуг 1787
17 Косарка 2286

Трактор "Беларус 82.1" 2022 715000
ВСЬОГО: 1070100.8

1 Автомобіль ГАЗ-53 6591 ЧНН 1987 15682.73
2 Автомобіль САЗ-3507 7062 ЧНН 1987 5670
3 Автомобіль ЗІЛ-157 пож 7793 ЧНН 1967 4435
4 Автомобіль ЗІЛ-131 ВС4976 ВН 1988 9258.62
5 Автомобіль ЗІЛ-131 03803 МН 1975 3750
6 Автомобіль ЗІЛ-131 2839 СВ 1986 99458.98
7 Автомобіль ЗІЛ-131 СВ8691ВН 1988 522383.33
8 Автомобіль Нива Шевроле СВ 6278 АА 2004 51500
9 Автомобіль Нива Шевроле 3373 СВ 2015 258250

10 Трактор МТЗ-82 15603 ЯО 1989 43750
11 Трактор МТЗ-82 15601 ЯО 1989 43750
12 Трактор МТЗ-80 15581 ЯО 1983 85155.38
13 Трактор МТЗ -80 15602 ЯО 1987 22366.67
14 Трактор МТЗ-80 02256 ЯО 1984 15815.73

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради 

с.Сядрине, 
вул.Г.Білого, 48

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради 

Балансоутримувач - районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс"                                        
Корюківської міської ради 

с. Сахутівка, 
вул.Шевченка, 40б

КП "Корюківкаводоканал" 
Корюківської міської ради 

м.Корюківка, 
пров.Вокзальний, 9

КП "Убідьське" 

с.Прибинь, вул.Іванова

РКСЛП "Корюківкаліс" м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 241

с.Охрамієвичі, 
вул.Перемоги, 25А



15 Трактор МТЗ-80 02659 НО 1983 65833.33
16 Трактор Беларусь 920 13412 СВ 2011 177786.81
17 Трактор Беларусь 82/1 23937 СВ 2015 395833.33
18 Трактор Беларусь 82/1 24266 СВ 2014 383333.33
19 Трактор Беларусь 82/1 24267 СВ 2015 366666.67
20 Трактор Беларусь 82/1 24922 СВ 2015 379166.67
21 Трактор Беларусь 82/1 Б/н 2012 181172.45
22 Трактор Беларус 1221.2 36616 СВ 2021 715555.55
23 Причеп до автомобіля 1992 8000
24 Причеп тракторний 1976 1278



25 Автокран КС-4561 на базі автомобіля Б/н 2014 64000
26 Автомобіль ГАЗ-3102 4019 РМА 1992 14887
27 Навантажувач Балканкар 25044 СВ 2016 50000
28 Автомобіль FIAT 9157 ВН 2016 271750
29 Автомобіль УАЗ 451 м СВ2850ВК 1978 50000
30 Сортиментовоз ЮМА 3046 ВІ 2016 1803359.17
31 Напівпричеп з маніпулятором 2018 509132.49
32 Причеп МАЗ - 837810 СВ7356ХР 2017 307083.33
33 Автопогрузчик 5582 ЯО 1990 10687.5
34 Автомобіль KraSZ-U39ZB6 СВ9688ЕВ 2021 415833.33
35 Автомобіль RENAULT СВ8006СХ 2021 534915.83
36 Автомобіль самоскид КСК СВ5250ЕС 2021 1075000
37 Автомобіль Lada Niva СВ3252ЕЕ 2021 306336.88
38 Автомобіль Lada Niva СВ3253ЕЕ 2021 306336.88

ВСЬОГО: 9575174.99
РАЗОМ: 47028368.33

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

ДСК                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 33-13/VIII  

 

Про прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 ДСК 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 34-13/VIII   

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ

 



 
У К Р А Ї Н А 

ДСК 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 35-13/VIII  

 

Про оренду майна  

міської комунальної власності 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 36-13/VIII   

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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». 

 

2. 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.». 

 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 37-13/VIII 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

 

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», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл Помазу Павлу Павловичу 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 299 рілля, № 299 кормові угіддя.  

 



2. Дати дозвіл Сорокопуд Ганні Олександрівні 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 333 рілля, № 333 кормові угіддя. 

 

3. Дати дозвіл Бібік Марії Михайлівні 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 підприємств                             

«Україна», а саме:  

№ 462 рілля. 

 

4. Дати дозвіл Неруш Єлизаветі Федорівні 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 підприємств                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 180 рілля, № 180 кормові угіддя. 

 

5. Дати дозвіл Яровій Марині Миколаївні 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 підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 3 рілля, № 290 сіножаті, № 148 пасовище. 

 

6. Дати дозвіл Демиденко Надії Григорівні 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 підприємств                             

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 2 рілля, № 135 сіножаті, № 140 пасовище. 

 



7. Дати дозвіл Мелашич Любові Петрівні 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 підприємств                             

«Колос», а саме:  

№ 219 рілля, № 219 сіножаті, № 219 пасовище. 

 

8. Дати дозвіл Дондику Сергію Григоровичу 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 підприємств                             

«ім. Коцюбинського», а саме:  

№ 1/41 рілля, № 5/4 сіножаті. 

 

9. Дати дозвіл Олійник Світлані Петрівні 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 підприємств                             

«Полісся», а саме:  

№ 77 рілля, № 223 сіножаті, № 65 пасовище 

№ 47 рілля, № 237 сіножаті, № 123 пасовище. 

 

10. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-ХАРС» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв) 

для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 17,41 га згідно 

Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Самотуги Сядринського старостинського округу Корюківської міської 

ради Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність або користування. 

 

 

 



12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  



     Додаток 1 

     до рішення тринадцятої сесії 

     Корюківської міської ради 

     восьмого скликання  

     від 30.06.2022 року № 37-13/VIІI 

 

 

Перелік  

невитребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які 

надається дозвіл ТОВ «АГРО-ХАРС» на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель для подальшого оформлення 

права оренди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 

 

№ ділянки 

(паю) 

Площа, га 

рілля 

266 3,30 

267 3,25 

268 3,51 

269 3,69 

270 3,66 

Всього  17,41 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 38-13/VIII 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кльові Івану 

Григоровичу за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.1. Передати Кльові Івану Григоровичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5472 га – рілля (пай 222), кадастровий номер 7422489600:03:038:0004 

0,2835 га – сіножаті (пай 222), кадастровий номер 7422489600:03:000:0976 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 



1.2. Зобов’язати Кльову Івана Григоровича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Олексійовичу за межами села Шишківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

2.1. Передати Сорокопуду Володимиру Олексійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9367 га – рілля (пай 207), кадастровий номер 7422489600:03:000:0477 

0,3043 га –пасовища (пай 207), кадастровий номер 7422489600:03:000:0978 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Сорокопуда Володимира Олексійовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бардаковій Ользі 

Степанівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Бардаковій Ользі Степанівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,9337 га – рілля (пай 192), кадастровий номер 7422489600:03:000:0462 

0,2827 га –пасовища (пай 192), кадастровий номер 7422489600:03:000:0975 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Бардакову Ольгу Степанівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Янченко Марії 

Федорівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Передати Янченко Марії Федорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,3946 га – рілля (пай 319), кадастровий номер 7422489600:03:054:0006 

0,2834 га –пасовища (пай 319), кадастровий номер 7422489600:03:000:0319 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Янченко Марію Федорівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Костянтиновичу за межами села Шишківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Бордакову Володимиру Костянтиновичу у власність 

земельні ділянки, а саме: 

1,5999 га – рілля (пай 94), кадастровий номер 7422489600:03:000:0041 

0,7018 га –пасовища (пай 94), кадастровий номер 7422489600:03:000:0979 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Бордакова Володимира Костянтиновича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Браілу Євгену 

Валерійовичу за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Браілу Євгену Валерійовичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,3402 га – рілля (пай 59), кадастровий номер 7422481500:07:006:0023 

0,6745 га –пасовища (пай 15), кадастровий номер 7422481500:07:001:0016 

0,3456 га –сіножаті (пай 19), кадастровий номер 7422481500:07:004:0009 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Браіла Євгена Валерійовича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Яковичу за межами села Савинки Корюківського району 

Чернігівської області. 



7.1. Передати Лісеному Анатолію Яковичу у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5102 га – рілля (пай 50), кадастровий номер 7422488300:03:000:0074 

0,7864 га –пасовища (пай 37), кадастровий номер 7422488300:03:000:0307 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Савинки Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Лісеного Анатолія Яковича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Миколайовичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Єременку Василю Миколайовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,8442 га – рілля (пай 59), кадастровий номер 7422481500:07:009:0011 

0,8896 га –пасовища (пай 111), кадастровий номер 7422481500:07:000:0725 

0,3307 га –сіножаті (пай 194), кадастровий номер 7422481500:07:000:0290 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Єременка Василя Миколайовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Єременко Надії 

Василівні за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

9.1. Передати Єременко Надії Василівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,8442 га – рілля (пай 92), кадастровий номер 7422481500:07:009:0012 

0,8218 га –пасовища (пай 193), кадастровий номер 7422481500:07:054:0010 

0,3437 га –сіножаті (пай 110), кадастровий номер 7422481500:07:021:0046 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Єременко Надію Василівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 39-13/VIII 

 

Про затвердження документації із землеустрою  

щодо оформлення комунальної власності 

  

 

Розглянувши документації із землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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. 

3.1. Передати Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,0200 га 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. 

3.1.1. Право постійного користування земельною ділянкою виникає з 

моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень». Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з 

дотриманням вимог статей 96 та 103 Земельного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

 

4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в пункті 1, 2 та 3 даного 

рішення за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 40-13/VIII   

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок комунальної власності  

 

 

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», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди водного об’єкта від 11.10.2016 року, 

відповідно до якого Кирику Олександру Миколайовичу передано у строкове 

платне володіння і користування водний об’єкт із земельною ділянкою водного 

фонду загальною площею 1,3843 га для рибогосподарських потреб, в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з «Чернігівська обласна державна 

адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3021. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Кириком 

Олександром Миколайовичем додаткову угоду до договору оренди землі від 

11.10.2016 року на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного рішення. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 18.07.2014 року, відповідно 

до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

водного фонду загальною площею 25,4350 га для рибогосподарських потреб, в 

частині заміни сторони договору – орендодавця з «Корюківська районна 



державна адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0959. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

додаткову угоду до договору оренди землі від 18.07.2014 року на земельну 

ділянку, зазначену в пункті 2 даного рішення. 

 

3. Внести зміни до договору оренди землі від 04.08.2014 року, відповідно 

до якого Приватному акціонерному товариству «Куликівське молоко» передано 

у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 1,4911 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в 

частині заміни сторони договору – орендодавця з «Чернігівська обласна 

державна адміністрація» на «Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:094:0001. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

акціонерним товариством «Куликівське молоко» додаткову угоду до договору 

оренди землі від 04.08.2014 року на земельну ділянку, зазначену в пункті 3 

даного рішення. 

 

4. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0035 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:002:1093, для будівництва та 

обслуговування трансформаторної підстанції 10/0, 4кВ КТП № 405, 

розташованої по вул. Єсеніна, 1, м. Корюківка, а саме:  

4.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 4530,05 грн 

(чотири тисячі п’ятсот тридцять гривень 05 коп.)». 

4.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі п’яти 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

226,50 грн (двісті двадцять шість гривень 50 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

4.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 



5. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0027 га з 

кадастровим номером 7422410100:04:000:1403, для обслуговування 

трансформаторної підстанції КТП - 13, розташованої по вул. Чернігівська, 96, 

м. Корюківка, а саме:  

5.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 2737,80 грн 

(дві тисячі сімсот тридцять сім гривень 80 коп.)». 

5.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

82,13 грн (вісімдесят дві гривні 13 коп.) на рік згідно Додатку №1 до Договору 

«Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Орендодавця». 

5.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

5.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

6. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0025 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:001:0935, для обслуговування 

трансформаторної підстанції МТП - 317, розташованої по вул. Пушкіна, 12,            

м. Корюківка, а саме:  

6.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 3235,75 грн 

(три тисячі двісті тридцять п’ять гривень 75 коп.)». 

6.2. Пункт 10. Договору викласти в новій редакції:  

«10. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

97,07 грн (дев’яносто сім гривень 07 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

6.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

6.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

7. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2013 року (далі 

Договору), відповідно до якого Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» 

передано у строкове платне володіння і користування земельні ділянки 



несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0085 га, а саме: 

земельна ділянка площею 0,0059 га з кадастровим номером 

7422488700:01:002:0048, розташованої по вул. Білого генерала, 69, с. Сядрине, 

та земельна ділянка площею 0,0026 га з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1108, розташованої по вул. Білого генерала, 8, с. Сядрине, а 

саме:  

7.1. Пункт 4. Договору викласти в новій редакції:  

«4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 5320,15 грн 

(п’ять тисяч триста двадцять гривень 15 коп.)». 

7.2. Пункт 9. Договору викласти в новій редакції:  

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі трьох 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 

159,60 грн (сто п’ятдесят дев’ять гривень 60 коп.) на рік згідно Додатку №1 до 

Договору «Розрахунок розміру орендної плати» шляхом перерахування коштів 

на розрахунковий рахунок Орендодавця». 

7.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» додаткову угоду до Договору від 01.10.2013 року. 

7.4. АТ «Чернігівобленерго» зареєструвати додаткову угоду, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                    

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 41-13/VIII   

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 

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», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 0,1332 га з кадастровим номером 

7422488300:01:000:0258 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Лесі 

Українки, 2-Б) Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

1.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 1 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 1,0000 га з кадастровим номером 



7422488300:03:000:1128 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Гагаріна, 

16Є) Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

2.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 2 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний 

Маяк» в оренду земельну ділянку площею 7,0000 га з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1129 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 1 (один) рік, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (с. Савинки, вул. Гагаріна) 

Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною 

ділянкою, вказаною в пункті 3 даного рішення. 

3.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним 

сільськогосподарським підприємством «Червоний Маяк» договір оренди землі. 

3.3. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 3 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Полісся СЛ» загальною площею 6,3373 га, що розташована за адресою:         

вул. Довженка, 8А, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область. 

4.1. Надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Полісся 

СЛ» земельну ділянку площею 6,3373 га з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0851 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (КВЦПЗ 01.01.) терміном на 1 (один) рік із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована за 

адресою: вул. Довженка, 8А, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

4.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною в пункті 4.1. даного рішення, в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від її 

нормативної грошової оцінки. 

4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Полісся СЛ» договір оренди 

землі. 



4.4. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 4.1. даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТАУЕР» загальною площею 0,0200 га, що розташована в с. Соснівка, 

Будянський старостинський округ, Корюківський район, Чернігівська область. 

5.1. Надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТАУЕР» земельну ділянку площею 0,0200 га з кадастровим номером 

7422482000:03:000:0019 для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд 

телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.) терміном на 49 (сорок) років із земель 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована 

в с. Соснівка, Будянський старостинський округ, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

5.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною в пункті 5.1. даного рішення, в розмірі 8 (вісім) % (відсотків) від її 

нормативної грошової оцінки. 

5.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» договір оренди 

землі. 

5.4. Зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в 

пункті 5.1. даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 42-13/VIII 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» та додані до 

них матеріали, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

оренду землі», Податковим кодексом України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 

площею 0,1332 га з кадастровим номером 7422488300:01:000:0258, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Лесі Українки, 2-Б. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 1.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 



площею 1,0000 га з кадастровим номером 7422488300:03:000:1128, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Гагаріна, 16Є. 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 2 даного рішення. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 2.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності 

площею 7,0000 га з кадастровим номером 7422488300:03:000:1129, яка 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(КВЦПЗ 01.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце розташування 

земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район, с. Савинки,              

вул. Гагаріна. 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО ЕКСПОРТ» 

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 06.02.2020 року на 

земельну ділянку, зазначену в пункті 3 даного рішення. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ АГРО 

ЕКСПОРТ» зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 3.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 43-13/VIII   

 

Про продовження терміну дії технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів 

Корюківської міської ради 

  

 

Відповідно до ст.ст. 271, 289 Податкового кодексу України, Закону 

України «Про оцінку земель», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Ховдіївка Брецької сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області, виконаної приватним 

підприємством «Десна-Експерт-М» в 2015 році та затвердженої рішенням 

тридцять п’ятої сесії Брецької сільської ради шостого скликання 03.07.2015 

року «Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Брецької сільської ради Корюківського 

району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                          

с. Ховдіївка Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Білошицька Слобода Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної приватним підприємством «Десна-Експерт-М» 

в 2015 році та затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Білошицько-

Слобідської сільської ради шостого скликання 26.06.2015 року «Про 

затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель сіл 

населених пунктів Білошицько-Слобідської сільської ради Корюківського 



району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                         

с. Білошицька Солобода Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Майбутнє Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної приватним підприємством «Десна-Експерт-М» 

в 2015 році та затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Білошицько-

Слобідської сільської ради шостого скликання 26.06.2015 року «Про 

затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель сіл 

населених пунктів Білошицько-Слобідської сільської ради Корюківського 

району Чернігівської області», на період до виготовлення, затвердження та 

введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного пункту                       

с. Майбутнє Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Прибинь Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної державним підприємством «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2015 році та 

затвердженої рішенням сорокової сесії Прибинської сільської ради шостого 

скликання 08.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Прибинської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області», на період до виготовлення, 

затвердження та введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного 

пункту с. Прибинь Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Продовжити термін дії технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Костянтинівка Корюківського району 

Чернігівської області, виконаної державним підприємством «Чернігівський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2015 році та 

затвердженої рішенням сорокової сесії Прибинської сільської ради шостого 

скликання 08.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Прибинської сільської 

ради Корюківського району Чернігівської області» на період до виготовлення, 

затвердження та введення в дію оновленої грошової оцінки земель населеного 

пункту с. Костянтинівка Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 44-13/VIII 

 

Про затвердження детальних 

планів території 

 

 

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 «Детальний план території в межах населеного 

пункту орієнтовною площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка 

Чернігівської обл.», розроблений ПП «Служба Замовника» та «Детальний план 

території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна в с. Бреч Корюківського 

району Чернігівської області для формування садибної житлової забудови», 

розроблений 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, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію: 

1.1. «Детальний план території в межах населеного пункту орієнтовною 

площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка Чернігівської обл.»; 

1.2. «Детальний план території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області для формування садибної 

житлової забудови». 

 



2. Визначити, що «Детальний план території в межах населеного пункту 

орієнтовною площею 4,5 га по вул. Незалежності м. Корюківка Чернігівської 

обл.» та «Детальний план території орієнтовною площею 11 га по вул. Шкільна 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області для формування садибної 

житлової забудови» є невід’ємною складовою частиною містобудівної 

документації генерального плану міста Корюківка. 

 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради після 

скасування або завершення воєнного стану в Україні. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 
 

 

Міський голова                                                   Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 45-13/VIII 

 

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  

 

 

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, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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, що додається.   

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

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

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 22.02.2017 року 

(зі змінами, рішення тридцять п’ятої сесії  

Корюківської міської ради сьомого  

скликання від 19.03.2020 року № 5-35/VII,  

тринадцятої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 45-13/VIІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2017 року 



Розділ І.  

Призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим 

учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради 

 

1. Одноразова грошова стипендія обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради (далі - 

Стипендія): 

1.1. Запроваджується з метою створення умов для виховання 

інтелектуальної та творчої особистості, підтримки обдарованих дітей та 

стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній 

культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, 

літературі та мистецтві. 

1.2. Стипендія виплачується за підсумками навчального року щороку у 

травні. 

1.3. Стипендіатами можуть бути учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та школи 

мистецтв  Корюківської міської ради. 

1.4. Кандидатами на здобуття Стипендії можуть бути учні (вихованці) 

навчальних закладів Корюківської міської ради, які мають високий або 

достатній рівень навчальних досягнень і стали переможцями ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України , обласних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів, 

змагань, які мають офіційний статус.  

1.5. Висування кандидатів на нагородження Стипендією здійснюється 

педагогічною радою навчальних закладів Корюківської міської ради. Після 

прийняття рішення дирекція навчального закладу в термін до 15 квітня 

надсилає клопотання про призначення Стипендії, копію протоколу засідання 

педагогічної ради, копії нагород до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

1.6. Якщо конкурси, олімпіади, змагання тощо не завершились до моменту 

визначення кандидатів (до 15.04), то їх результати враховуються в наступному 

періоді. 

1.7. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

до 10 травня розглядає подані навчальними закладами матеріали, складає 

список стипендіатів, готує пропозиції щодо їх нагородження та складає проєкт 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

1.8. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

затверджується список стипендіатів та розмір Стипендії, які встановлюються 

згідно з кошторисом та пропозиціями Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради.  

1.9. Виплата Стипендії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, передбачених Міською програмою роботи з обдарованою молоддю на 

відповідні роки. 



Розділ ІІ.  

Призначення щорічна премія педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради 

 

2. Щорічна премія педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради (далі - Премія): 

2.1. Запроваджується з метою піднесення ролі та авторитету педагога в 

суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної 

праці. 

2.2. Премія присуджується педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради за: 

- особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання підростаючого 

покоління, формування національних і загальнолюдських цінностей, 

утвердження національної ідеї, патріотизму, демократизації, формування 

громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий простір, 

діяльність, спрямовану на забезпечення доступності освіти, реалізації 

конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти; 

- розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і 

методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню 

якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників, 

педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних; перемогу 

в конкурсах професійної майстерності; 

- підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, конкурсів Малої Академії Наук, професійної майстерності; 

- інші результати педагогічної діяльності, що мають вплив на розв’язання 

проблем навчання і виховання підростаючого покоління. 

2.3. Виплата Премії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, передбачених Міською програмою роботи з обдарованою молоддю на 

відповідні роки. 

2.4. Висування кандидатур на відзначення Премією проводиться до 

початку навчального року за місцем роботи претендента на зборах колективів із 

забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.  

Після прийняття рішення до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подаються клопотання про призначення Премії, 

витяг з протоколу зборів трудового колективу, відомості про відповідні 

досягнення претендента, його державні та відомчі нагороди. 

2.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

розглядає подані навчальними закладами матеріали, готує пропозиції щодо 

нагородження Премією та складає проєкт рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

2.6. Премія призначається на підставі рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

2.7. Нагороджені отримують звання лауреата, диплом та грошову 

винагороду. 



2.8. Вручення Премії проводиться в урочистій обстановці під час 

проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти та 

висвітлюється в засобах масової інформації. 

2.9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за 

рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту. 

 
 

Секретар міської ради         Анастасія ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 46-13/VIII  

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 

 

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», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розширити види діяльності Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради доповнивши їх новими 

видами за наступними КВЕД: 

1.1. 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів. 

1.2. 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

 

2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

  

3. КП «Корюківкаводоканал» здійснити відповідно до вимог чинного 

законодавства України державну реєстрацію змін до установчих документів 

підприємства врахувавши пункти 1, 2 даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                               Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 46-13/VIII 

                                                                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради 
 

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



Загальні положення 

 

1.1. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради створене рішенням шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 2008 року «Про створення міського комунального 

підприємства» (далі - Підприємство). 

1.2. Найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

1.2.1. Скорочена назва: КП «Корюківкаводоканал». 

1.3. Юридична адреса: Україна, Чернігівська область, 15300, місто 

Корюківка, провулок Вокзальний, 9. 

 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 

 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 

надання житлово – комунальних послуг, здійснення виробничої, комерційної, 

інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого 

ринку роботами, товарами та послугами. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

2.2.1. Забезпечення розвитку комунального господарства з метою 

найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства у 

всіх видах комунальних послуг; 

2.2.2. Організація водопостачання та водовідведення за договорами з 

замовниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.3. Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.4. Організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення 

води; 

2.2.5. Будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, 

теплових і каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших 

комунікаційних ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та 

теслярські роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання 

стін, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

2.2.6. Ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

2.2.7. Здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

2.2.8. Виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 

технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

2.2.9. Постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам 

нафтопродуктів, запчастин, енергоносіїв, сировини, виробничого та 

торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив та засобів захисту рослин; 

2.2.10. Оптова, роздрібна, в тому числі агентська, комісійна, 

консигнаційна та виїзна  торгівля товарами та виробами вітчизняних та 

іноземних виробників; 



2.2.11. Організація громадського харчування та відпочинку, відкриття 

кафе, барів, клубів та інших закладів; 

2.2.12. Закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки  у населення 

та інших виробників, прийом склотари; 

2.2.13. Обслуговування мереж вуличного освітлення; 

2.2.14. Здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і 

пасажирів в Україні та за її межами, надання складських та експедиційних 

послуг; 

2.2.15. Організація та проведення виставок – продажу, торгів, ярмарок, 

аукціонів, інших торгівельних заходів; 

2.2.16. Здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 

діяльності; 

2.2.17. Торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 

порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 

2.2.18. Здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних 

та фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

2.2.19. Здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 

конструкцій. 

          2.2.20. Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період( послуги 

по прибиранню снігу, льоду, посипання піщано-сольовою сумішшю); 

          2.2.21. Утримання доріг в належному санітарно-технічному стані  

(послуги з миття вулиць водою). 

2.2.22 . Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 

       2.2.23. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 

збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 

підприємствами та організаціями. 

    2.2.24. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 

впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 

завдань. 

       2.2.25. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 

2.2.26. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 

житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.2.27. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 

колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 

2.2.28. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 

захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 

2.2.29. Комплексне обслуговування об’єктів. 



2.2.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

2.2.31. Надання інших індивідуальних послуг. 

2.3. Види діяльності, що регулюються державою Підприємство здійснює 

після отримання відповідного дозволу (ліцензії). 

 2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 

вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 

 

3. Юридичний статус Підприємства 

 

3.1. Підприємство належить до комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, засновником та власником Підприємства є 

Корюківська міська рада (надалі – Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність керуючись Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

рішеннями власника та цим Статутом, який затверджується Корюківською 

міською радою. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органу. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп, 

може мати логотип, товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 

 

 

 

 



4. Майно Підприємства 

 

 4.1 Статутний  капітал підприємства визначається рішенням Власника та 

складається із цілісного майнового комплексу, системи мереж водопостачання 

та водовідведення населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади і грошових коштів (обігові кошти). Статутний капітал направляється 

для здійснення діяльності підприємства та для забезпечення його 

функціонування. 

 4.1.1. Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 

суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

     4.3. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.3.1. Майно, передане йому Власником; 

4.3.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.3.3. Доходи від цінних паперів; 

4.3.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.3.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.3.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством 

 4.4. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської 

ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.     

      4.5. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з міською радою. 

4.6. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.7. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду або арбітражного суду. 

 

5. Права та обов’язки Підприємства 

 

 5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 



5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як  по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу 

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником та 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради,  

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 

6.2. До компетенції Власника Підприємства або уповноваженого органу 

відповідно до їх власних повноважень  належать:  

6.2.1. Прийняття рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 



6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій робіт, які 

виконуються за бюджетні кошти та тарифів Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розкладу 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

6.3. Безпосереднє управління підприємством здійснює Начальник. 

Призначення керівника здійснюється міським головою шляхом укладення з ним 

строкового трудового договору ( контракту). 

6.3.1.На випадок відсутності керівника підприємства (перебування на 

лікарняному, у довгостроковому відрядженні, відпустці, тощо) управління 

підприємством здійснює заступник начальника або головний інженер за 

наявності наказу про покладення на одного із них обов’язків начальника.  

6.3.2. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 

6.5.10. Затверджує форми і системи оплати праці , встановлює 

працівникам розміри премій , винагород, надбавок і доплат відповідно до 

чинного законодавства та на умовах , передбачених колективним договором. 



6.5.11. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.12. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються через 

його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органу може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 



праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 

субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органу. 

8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 



8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не по 

дадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 47-13/VIII 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору фінансового лізингу 

КП «Корюківкаводоканал» 

 
 

З метою забезпечення належного рівня діяльності комунального 

підприємства, враховуючи Закон України «Про фінансовий лізинг», керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. 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: 

1.1. Загальна вартість послуг фінансового лізингу становить не більше 
15 000 000,00 грн (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.); 

1.2. Строк лізингу: до 60 місяців від дати отримання Обладнання згідно  

актом приймання-передачі до договору (-орів) фінансового лізингу; 

1.3. Авансовий платіж не більше 30% від вартості Обладнання; 
1.4. 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; 

1.5. 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); 



1.6. 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. 

 

2. Доручити начальнику КП «Корюківкаводоканал» Бабичу Сергію 
Володимировичу вивчити фінансові умови з питань надання послуг 

фінансового лізингу, провести закупівлю фінансово-лізингових послуг згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 
 

3. Уповноважити начальника КП «Корюківкаводоканал» Бабича Сергія 

Володимировича, або на час його відсутності особу, яка його заміщує: 

3.1. Укласти договір (-ори) фінансового лізингу з уповноваженим банком 
на умовах, визначених в пункті 1 даного рішення (з можливістю самостійного 

визначення інших умов цього(-их) договору (-орів) на власний розсуд), та 

договорів (-ори) страхування Техніки з визначенням страхових платежів згідно 
з тарифами, акредитованої уповноваженим банком, страхової компанії. 

3.2. Виконати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації 

цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до 

договору(орів) фінансового лізингу щодо змін специфікації предметів лізингу, 
графіка лізингових платежів тощо). 

 

4. Дозволити КП «Корюківкаводоканал» здійснювати витрати пов’язані з 
належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням 

Обладнання, згідно з вимогами законодавства та умовами договору(-орів) 

фінансового лізингу. 

 
5. КП «Корюківкаводоканал», виконавчому апарату міської ради, після 

закінчення строку лізингу, вжити заходів щодо прийняття в міську комунальну 

власність майна за договором (-орами) фінансового лізингу та оформлення всіх 
необхідних для цього документів у відповідності до вимог законодавства 

України. 

 

6. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити 
фінансування КП «Корюківкаводоканал» на весь строк лізингу, у строки та у 

розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором (-орами) 

фінансового лізингу, що буде (-уть) укладений (-ні) з уповноваженим банком. 

 
7. Контроль за виконанням даного 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 48-13/VIII 

                                                 

Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс»  

на отримання овердрафту  

на поточний рахунок 

 

 

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, ст.ст. 

26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

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

Підприємство) на отримання овердрафту на поточний рахунок від 

Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 

14360570) (далі – ПриватБанк) на наступних умовах: 

1.1. Вид кредиту: овердрафт на поточний рахунок                                                   

№ UA053052990000026002036306661. 

1.2. Сума кредиту цифрами: 1000000,00 грн (один мільйон гривень 00 

коп.).  

1.2.1. У разі зменшення ліміту погодження вищого управління 

Підприємства не потрібне. 

1.4. Цільове призначення коштів: поповнення обігових коштів. 

1.5. Зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії Кредитного 

договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту. 

1.6. Відсоткова ставка за користування кредитом:  

- протягом 1-3 днів 13,5% річних;  



- протягом 4-7 днів 14% річних; 

- протягом 8-15 днів 14,5% річних; 

- протягом 16-30 днів 15% річних; 

- більше 30 днів — 30%, разова комісія - 1%. 

1.6.1. Погашення відсотків – щодня. 

1.6.2. У разі зменшення відсоткової ставки погодження вищого органу 

управління Підприємства не потрібне. 

1.7. Комісії: згідно тарифів Приватбанку. 

1.8. Строк проведення платежів за рахунок овердрафту:12 місяців з правом 

його продовження кожного разу на 365/366 днів, якщо Підприємством та 

Приватбанком не буде заявлено про припинення овердрафту за 30 днів до 

закінчення встановленого строку проведення платежів за рахунок овердрафту. 

1.9. Інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Кредитного 

договору. 

 

2. Надати повноваження директору Районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» або особі, 

що його заміщує, на укладання та підписання від імені підприємства з 

Приватбанком кредитних договорів, додаткових угод до них та інших 

документів, необхідних для виконання цього рішення.  

 

3. Контроль за виконанням даного 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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 49-13/VIII 

 

Про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р., 

враховуючи кадрові зміни, керуючись ст.ст. 26, 42, 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Виключити з персонального складу виконавчого комітету Корюківської 

міської ради у зв’язку із звільненням: 

1.1. Ващенка Івана Олександровича – начальника юридичного відділу – 

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради. 

 

2. Включити до персонального складу виконавчого комітету Корюківської 

міської ради: 

2.1. Бабич Вікторію Сергіївну – начальника юридичного відділу – 

державного реєстратора виконавчого апарату міської ради. 

2.2. Лихотинську Лілію Анатоліївна - начальника Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради – головного архітектора. 

 

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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 50-13/VIII   

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

 

 

Заслухавши інформацію працівників виконавчого апарату міської ради 

щодо затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради: 

- від 21 квітня 2022 року № 94 «Про оренду майна міської комунальної 

власності»; 

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

міської комунальної власності під час воєнного стану»; 

- від 25 травня 2022 року № 145 «Про внесення змін до положення та 

порядку надання разової адресної допомоги»; 

- від 22 червня 2022 року № 193 «Про погодження отримання майна у 

вигляді гуманітарної допомоги». 

 

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 

 

21 квітня 2022 року м. Корюківка № 94   

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Враховуючи електронну заяву ФОП Давиденка М.В. від 08.04.2022 року, 

клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 

06.04.2022 року № 01-06/68, Указ Президента України від 24.02.2022 року                   

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону 

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

комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити 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.  Балансоутримувачам та Орендодавцям комунального майна 

Корюківської міської територіальної громади вжити необхідні заходи щодо 

виконання даного рішення.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради                                                            Т.СКИБА 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради                                                             В.БАБИЧ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 123    

 

Про розмір орендної плати за  

майно міської комунальної власності  

під час воєнного стану 
 

У зв’язку з введенням військового стану через агресію російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року                

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про 

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

введення воєнного стану в Україні», лист торгово-промислової палати України 

від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, звернення орендарів та орендодавців 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити, що на період з 24 лютого по 04 квітня 2022 року орендарі 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

звільняються від орендної плата за договорами оренди, окрім орендаря -                   

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».   

 

2.  Балансоутримувачам та Орендодавцям комунального майна 

Корюківської міської територіальної громади вжити необхідні заходи щодо 

виконання даного рішення.  

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради для затвердження. 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради                                                            Т.СКИБА 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради                                                             В.БАБИЧ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 травня 2022 року м. Корюківка № 145 

 

Про внесення змін до положення та порядку  

надання разової адресної допомоги 
 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації 

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

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

їхнім оселям, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України «Про 

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

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

що додається.  
 

2. Внести зміни до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги 

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

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

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

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 
Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради             В.БАБИЧ  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

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

Корюківської міської ради восьмого 

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

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ  

РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на Корюківської міської 

територіальної громади та допомоги передбаченої Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

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

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

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно 

проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади у грошовій формі. 

Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним 

органом. 

Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською радою 

при прийнятті міського бюджету. 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням отриманих 

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

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

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

урахуванням можливостей міського бюджету. 

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік. 

1.6. Матеріальна допомога надається: 

1.6.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

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

опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які 

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

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

водопостачанням тощо та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне 

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

які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 

1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

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

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

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

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

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 



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

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

сил), тощо). 

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

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

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

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

території Корюківської міської територіальної громади. 

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

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

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

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

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

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

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

соціального захисту». 

 

2. Порядок надання разової допомоги 

 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

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

або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату міської ради 

(ЦНАПу). 

2.2. До звернення додаються: 

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

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

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

потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

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

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

пункті, то підтвердженням права власності також може бути виписка з 

погосподарського обліку; 

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

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім внутрішньо 

переміщених осіб); 

- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

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

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

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 



Корюківської міської територіальної громади; 

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

матеріальна допомога. 

*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 

якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

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

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

пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

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

до заяви необхідно надати документи передбачені Порядком надання разової 

матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

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

2.3. Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської ради у 

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

в дуже складних життєвих обставинах матеріальна допомога за рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради може бути більшою від 

розміру, встановленого в даному Положенні в межах сум видатків передбачених 

в міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.3. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 2000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.4. Положення допомога надається один 

раз у розмірі 5000 грн. 

Для осіб передбачених пунктом 1.6.5. Положення допомога надається 

щороку у розмірі 5000 грн.  

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

якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, виконкомом 

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

 Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без 

врахування рівня доходів громадян. 

У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку та 

комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги документів 

відповідно до п. 2.2. даного Положення. 

2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду начальнику 

відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру та 

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

рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та підписання 

міським головою, рішення передається до відділу бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 



3. Відмова у наданні матеріальної допомоги 

 

3.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

3.1.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.2 Положення. 

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

навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та 

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

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

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

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

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

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

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

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

квартира (будинок). 

3.1.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

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

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

3.1.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

3.2. Рішення про відмову у наданні разової матеріальної допомоги 

приймається на засіданні виконавчого комітету та надається заявнику після його 

оформлення та підписання міським головою. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

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

Корюківської міської ради восьмого 

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

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка  

2021 рік 

  



1. Порядок надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

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

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

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

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

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

надання разової матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

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

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо);  

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

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

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

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

території Корюківської міської територіальної громади;  

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

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

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

загиблого), місце проживання/перебування якого було зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади, до Дня захисників та 

захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

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

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

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

соціального захисту». 

3. Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про 

порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги, в межах 

сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці заходи у відповідному 

бюджетному році. 

4. Для отримання разової матеріальної допомоги постраждалий учасник 

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

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

подає заяву до виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.1 копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

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

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

проживання; 

5.2 документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 



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

заявника під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших 

пошкоджень під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо); 

5.3 копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.4 інформація про рахунок у банківській установі. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників російсько-української війни, 

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

про надання разової допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської 

міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

разової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. 

8. Підставою для здійснення виплати разової матеріальної допомоги є 

рішення виконавчого комітету про надання разової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою разової матеріальної допомоги відповідно до цього 

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

джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата разової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

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

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

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

упродовж шести місяців з дня смерті. 

 
 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 червня 2022 року м. Корюківка № 193 

 

Про погодження отримання майна  

у вигляді гуманітарної допомоги  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 22.06.2022 року № 

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

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

України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

укладання Договору про отримання гуманітарної допомоги з Фондом 

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

 

2. Погодити отримання Комунальним некомерційним підприємством 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

гуманітарної допомоги згідно додатку. 

 

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

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара С.Г.: 

3.1. На підписання Договору та відповідного акту приймання-передачі 

майна. 

3.2. Здійснити заходи щодо державної реєстрації отриманого майна 

(транспортного засобу) у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

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

 



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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ  



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради             В.БАБИЧ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 22.06.2022 року № 193 

 

 

Перелік майна, 

що надається КНП «Корюківська ЦРЛ»  

Фондом Міжнародної Солідарності (Республіка Польща) 

відповідно до Договору про отримання гуманітарної допомоги 

 

Марка авто РЕНО RENAULT 

Модель авто МАСТЕР MASTER 

Найменування 

(тип) 

Спеціалізований санітарний 

автомобіль швидкої екстреної 

медичної допомоги типу B з 

обладнанням 

Код згідно 

УКТЗЕД: 8703 32 

19 00 

Рік випуску  2022  

Місць 4+1  

Об’єм двигуна 2299 см3 Дизель  

Повна маса 3500 кг  

Орієнтовна вага 2940 кг  

Колір жовтий  

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 


	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	ВИРІШИЛА:
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх авторів: від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,матерів-героїнь-21; від пенсіонерів – 59.
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	ЗВІТ
	ЗВІТ
	старости Олександрівського старостинського округу
	Корюківської міської ради Корюківського району
	Чернігівської області
	про проведену роботу за 2021 рік
	Благоустрій
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Благоустрій
	Культурне життя села
	ЗВІТ
	Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх авторів: від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,матерів-героїнь-14;   від пенсіонерів – 41.
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх авторів:
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Соціальний захист населення
	Благоустрій
	Культурне життя села
	КП «Убідьське»
	Земельні питання
	Староста                  Віктор ЛІСЕНИЙ
	ЗВІТ
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	Сядринська ЗОШ І-ІІІ ступенів
	У навчальному закладі навчалося 109 учнів, із них:
	с.Сядрине – 69
	с.Самотуги – 5
	с.Тельне – 6
	с. Рибинськ – 24
	с. Стопилка – 3
	с. Кучугури – 2
	Школа забезпечена повністю дезінфікуючими засобами, паперовими рушниками, рідким милом, антисептиками. У навчальному закладі одноразове харчування учнів 1-11 кл, ГПД, яким охоплено 93% учнів. Влітку був проведений поточний ремонт приміщення та ремонт ...
	Здобутки учнів:
	- І та ІІ місця у конкурсі комп’ютерного малюнку,міського фестивалю-конкурсу учнівської творчості до 150-річчя з дня народження Лесі Українки;
	- І місце  індивідуальне та командне у чемпіонаті громади  з настільного тенісу;
	- ІІІ командне місце в Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл»;
	- VІІІ індивідуальне місце (серед 11 тис. учасників) у Всеукраїнському відкритому Марафоні з української мови імені Петра Яцика (Кравченко Анна 4 кл.).
	Заходи у яких приймали участь вчителі:
	- обласний освітній проект «Моя Україна – єдина та вільна»;
	- Ткаченко К.В. переможець І міського туру у номінації «Перший урок»;
	- Горкавий С.М. – І місце у Чемпіонаті області з гирьового спорту.
	Сядринський ДНЗ «Барвінок»
	ДНЗ «Барвінок» відвідує 15 дітей ( кількість місць за проектом - 14), з них пільгової категорії 4 дітей. Заклад щоквартально забезпечувався дезінфікуючими та миючими засобами. У ДНЗ встановлено 3-разове харчування на суму 30 грн.
	Культурне життя села
	ЗВІТ
	Благоустрій
	Культурне життя
	Вуличне освітлення
	Староста                Леонід КУЧЕРЕНКО
	ЗВІТ
	Чернігівської області
	Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх авторів:
	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях:
	Благоустрій
	Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради               від 22.02.2022 року № 54 «Про внесення змін та доповнень до Програми»,                      від 22.06.2022 року № 179 «Про внесення змін та доповнень до програм», керуючи...
	ВИРІШИЛА:
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	Дод 1
	Дод 2
	Дод 3
	дод 4
	дод 5
	Дод 6
	Дод 7
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	ЗАТВЕРДЖЕНО
	рішення тринадцятої сесії
	Корюківської міської ради
	восьмого скликання
	від 30.06.2022 року № 25-13/VIII
	Інформація про виконання програми за  _______
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	ВИРІШИЛА:
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	рішення тринадцятої сесії
	Корюківської міської ради
	восьмого скликання
	від 30.06.2022 року № 26-13/VIII
	ПОРЯДОК
	складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	СТАВКИ
	податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
	СТАВКИ (1)
	земельного податку


	Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій:
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та обов’язки.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, інформацію про графіки робіт ко...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ... (1)
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, диверсифікація економічного профілю громади.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі комунікації, наявна робоча сила).
	Лист3
	Про внесення змін до рішень Корюківської
	міської ради  щодо умов оплати праці працівників
	О.З.
	Ж.Ф.
	Авто
	Про внесення змін до деяких рішень
	міської ради із земельних питань
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
	- від 25 травня 2022 року № 145 «Про внесення змін до положення та порядку надання разової адресної допомоги»;
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Про внесення змін до положення та порядку
	надання разової адресної допомоги
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ
	РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
	м. Корюківка
	2021 рік
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ПОГОДЖЕНО:
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	ЗАТВЕРДЖЕНО
	рішення тринадцятої сесії
	Корюківської міської ради
	восьмого скликання
	від 30.06.2022 року № 25-13/VIII
	Інформація про виконання програми за  _______
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	ВИРІШИЛА:
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	рішення тринадцятої сесії
	Корюківської міської ради
	восьмого скликання
	від 30.06.2022 року № 26-13/VIII
	ПОРЯДОК
	складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	СТАВКИ
	податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
	СТАВКИ (1)
	земельного податку


	Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій:
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та обов’язки.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, інформацію про графіки робіт ко...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ... (1)
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, диверсифікація економічного профілю громади.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі комунікації, наявна робоча сила).
	Лист3
	Про внесення змін до рішень Корюківської
	міської ради  щодо умов оплати праці працівників
	О.З.
	Ж.Ф.
	Авто
	Про внесення змін до деяких рішень
	міської ради із земельних питань
	У К Р А Ї Н А
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
	- від 25 травня 2022 року № 145 «Про внесення змін до положення та порядку надання разової адресної допомоги»;
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Про внесення змін до положення та порядку
	надання разової адресної допомоги
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ
	РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
	м. Корюківка
	2021 рік
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Міський голова   Ратан АХМЕДОВ
	ПОГОДЖЕНО:

