
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 08.08.2022 р. № 86 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 10.08.2022 року 

 

1. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

3. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

4. Про розгляд інвентаризаційних описів за підсумками інвентаризації 

майнових активів РКСЛП «Корюківкаліс» та затвердження протоколу 

інвентаризаційної комісії». 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету. 

6. Про внесення змін до складу комісій Корюківської міської ради. 

7. Про створення робочої групи. 

8. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. 

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

10. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. 

11. Про затвердження планів реагування та дій при надзвичайних 

ситуаціях на об’єктах критичної інфраструктури. 

12. Про підготовку закладів освіти Корюківської міської ради до нового 

2022 – 2023 навчального року. 

13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня працівників ветеринарної медицини. 

14. Про затвердження акту. 

15. Про знесення зелених насаджень. 

16. Про погодження річних планів ліцензованої діяльності з 

централізованих водопостачання та водовідведення. 

17. Про затвердження планових витрат на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання та водовідведення. 

18. Про затвердження штатних розписів. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 232 

 

Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

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

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року    

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

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

період воєнного стану», ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                     

№ 5-31/VIІ, а саме: 

1.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за 

кошти міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14 130 000,00 грн 

2021 рік – 14 860 000,00 грн 

2022 рік – 38 850 000,00 грн 

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

та джерела фінансування», виклавши її в наступній редакції: 



№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

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

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 23 000 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 7 550 000,00 11 000 000,00 

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

 Разом 14 130 000,00 14 860 000,00 38 850 000,00 

 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка                      № 233  

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 248 131 572,50 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 238 118 672,50 гривень та доходи 

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

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 271 140 483,09 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 236 762 232,19 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 34 378 250,90 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 23 241 390,90 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 23 241 390,90 

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 73 497 530,90 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 даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
9320000 9320000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
5400000 5400000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
5500000 5500000 0

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

підакцизних товарів
3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0

18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000

19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
850000 850000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
600000 600000 0 0

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

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

22090000 Державне мито 15000 15000

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 серпня 2022 року № 233 "Про внесення змін до 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0

24060300 Інші надходження 30000 30000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 700000 0 700000 700000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 700000 700000 700000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 700000 700000 700000

Разом 191712900 181700000 10012900 700000

40000000 Офіційні трансферти 56418673 56418673 0 0

41000000 Від органів державного управління 56418673 56418673 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 865272,50 865272,50 0,00 0,00

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

41058400

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду

95662,50 95662,50

ВСЬОГО 248131572,50 238118672,50 10012900 700000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 23188910,59 -1176440,31 24365350,90 24083150,90

208000 23188910,59 -1176440,31 24365350,90 24083150,90

208100 23188910,59 22064950,59 1123960,00 841760,00

208400 0 -23241390,90 23241390,90 23241390,90

600000 23188910,59 -1176440,31 24365350,90 24083150,90

602000 23188910,59 -1176440,31 24365350,90 24083150,90

602100 23188910,59 22064950,59 1123960 841760

602400
0 -23241390,90 23241390,90 23241390,90

23188910,59 -1176440,31 24365350,90 24083150,90

Міський голова

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 серпня  2022 року № 233 "Про внесення змін 

до десятої сесії  Корюківської міської ради

восьмого скликання від 10 грудня  2021 року

№ 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    

(грн)

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

0100000 106769957,19 88450757,19 40412385,00 10782645,00 18319200,00 25557600,90 24027500,90 1530100,00 0,00 0,00 24027500,90 132327558,09

0110000 106769957,19 88450757,19 40412385,00 10782645,00 18319200,00 25557600,90 24027500,90 1530100,00 0,00 0,00 24027500,90 132327558,09

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 23066162,19 23066162,19 12990185 4864885 0 1103300 120400 982900 0 0 120400 24169462,19

0111010 1010 0910 23017113,55 23017113,55 12950000 4864885 1092900 110000 982900 110000 24110013,55

0111200 1200 0990 27670 27670 22660 10400 10400 10400 38070

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

Х 2000 Х 12282050 12282050 0 0 0 848950 848950 0 0 0 848950 13131000

0112010 2010 0731 10153000 10153000 749000 749000 749000 10902000

0112111 2111 0726 2039050 2039050 99950 99950 99950 2139000

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 24414730 6475520 0 4167800 17939210 346700 346700 0 0 0 346700 24761430

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15615210 15615210 300000 300000 300000 15915210

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою програамною 

класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Освіта

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання дошкільної освіти

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10 серпня 2022 року № 233 "Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання від 

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

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

Охорона здоров’я

Разомвидатки 

розвитку

 видатки 

споживання
усього

Загальний фонд

            з   них

видатки 

споживання 

          з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

усього
комунальні 

послуги та 

енергоносії

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 21923422,50 21890122,50 33300 0 0 21890122,50 24711832,5

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 256922,50 256922,50 256922,50 256922,5

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 21218800 21218800 21218800 21218800

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 126700865 126700865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 135521515

0610000 126700865 126700865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 135521515

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 109669365 109669365 70814070 12872180 0 8655650 655650 8000000 0 0 655650 118325015

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

0611061 1061 0921 1960100 1960100 1960100

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

 236762232,19 218443032,19 121943105 25508275 18319200 34378250,90 24783150,90 9595100 0 0 24783150,90 271140483,09

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Ратан АХМЕДОВ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Освіта

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Державне управління

Міський голова

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення 

згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної 

незалежності україни, її територіальної цілісності

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Державне управління



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

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

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

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 серпня 2022 року № 233 "Про внесення змін до 

рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради 

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

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 10 серпня  

2022 року № 233 "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

41058400/25100000000 95 662,50

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету/ Обласний 

бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет Чернігівської 

області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я 

послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду/ Обласний бюджет Чернігівської області

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду



410539000/25532000000 348 940

Х 56 418 672,50

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

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

УСЬОГО за розділом 1

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади



(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) 24027500,900110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітадьні видатки 2022 49900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2022 3900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

«Капітальний ремонт Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради» Чернігівської 

області із впровадженням заходів 

теплореновації по вул.Шевченка, 98-а в 

м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області.Корегування ПКД 2022 106100

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Виготовлення ПКД по об’єкту "Енергетична 

реновація (капітальний ремонт) будівлі 

опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл." 2022 49000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл. 2022 700000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 2022 99950

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 

розмірів) житлового будинку за адресою вул. 

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

Корюківського району, Чернігівської області, 

для облаштування притулку для осіб, які 

постаждали від домашнього насильства" 2022 748928,40

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 300000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - 

зони відпочинку по вул. Шевченка бвля 

будинку 72 в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2022 46700

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 

твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 в 

м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД 2022 49950

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 

забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська 

центральна районна лікарні Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

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

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 10 серпня 2022 року № 233 "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

ПКД "Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем хірургічного 

відділення із встановленням та підключенням 

обладнання кисневого генератора 

Комунального некомерційного підприємства 

"Корюківська центральна районна лікарня" 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 101" 2022 49000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція існуючої системи забезпечення 

медичним киснем хірургічного відділення 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 95662,50

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 21218800

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 24783150,90 Х

Міський голова Ратана АХМЕДОВ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 71321755,90 46899505 24422250,90 23834650,90

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

"Програма соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської 

міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 ( зі змінами рішення 

виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 

25.05.2022 № 154) 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 15284600 14984600 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 256922,50 256922,50 256922,50

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

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 серпня 2022 року № 233 "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 



0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 74900 74900 74900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

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

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

10.05.2022 № 133 1152000 1152000 1152000

0117670 7670 0491

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП 

"Корюківкаводоканал")

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

25.05.2022 № 135 20000000 20000000 20000000

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 

"Благоустрій")

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

12.07.2022 № 197 66800 66800 66800

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 73497530,90 49075280 24422250,90 23834650,90

Ратан АХМЕДОВМіський голова



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка                   № 234 

 

Про визначення обсягів  

компенсації особам, що розмістили  

внутрішньо переміщених осіб 
 

Розглянувши звернення громадян, які безоплатно розмістили у власних 

приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених витрат, 

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

України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб, у сумі 24 961,30 грн (двадцять чотири тисячі 

дев’ятсот шістдесят одна гривня 30 коп.), за рахунок коштів державного 

бюджету, зокрема резервного фонду, згідно переліку, що додається (додаток           

№ 1). 

 

2. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб у сумі 28 904,89 грн (двадцять вісім тисяч 

дев’ятсот чотири гривні 89 коп.), за рахунок коштів міжнародних організацій, 

благодійних організацій та громадських об’єднань згідно переліку, що 

додається (додаток № 2). 

 

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

обласної військової адміністрації до 12 серпня 2022 року.  

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка                   № 235 

 

Про розгляд інвентаризаційних  

описів за підсумками інвентаризації  

майнових активів РКСЛП «Корюківкаліс»  

та затвердження протоколу інвентаризаційної комісії 
 

Розглянувши інвентаризаційні описи та протокол інвентаризації майнових 

активів Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс», керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома інвентаризаційні описи, складені за результатами 

інвентаризації майнових активів Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», що додаються. 

 

2. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії, що додається. 

 

3. Рекомендувати директору Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» вживати всіх вичерпних 

заходів для ефективного управління майновими активами, раціонального їх 

використання та збереження в повній кількості в належному стані. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                      Ратан АХМЕДОВ 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року    м. Корюківка № 236 

 

Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету 
 

Враховуючи кадрові зміни, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 21 вересня 2021 року № 410 «Про комісію з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради», а 

саме викласти склад комісії в новій редакції, що додається. 

 

2. Пункт 6 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від   

22 лютого 2022 року № 75 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» вважати таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 21 вересня 2021 року № 410 

(із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 10 серпня 2022 року № 236) 

 

Склад комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради 

 

Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії 

 

Биков Олександр Миколайович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії 

 

Бабич Вікторія Сергіївна – начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Аухімік Андрій Володимирович – начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 

згодою); 

Галущенко Сергій Володимирович – заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Логвиненко Дмитро Михайлович – начальник Корюківської житлово -  

експлуатаційної контори; 

Кобець Максим Сергійович – заступник начальника Корюківського 

районного відділу Головного управління ДСНС України в Чернігівській області 

(за згодою); 

Кузюра Ольга Петрівна – завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за 

згодою); 

Савченко Олександр Миколайович – перший заступник міського голови; 

Селюк Анатолій Михайлович – начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

   

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 

 

10 серпня 2022 року    м. Корюківка № 237 

 

Про внесення змін до складу  

комісій Корюківської міської ради  

 

Враховуючи кадрові зміни, на підставі ст.ст. 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу комісій, що утворені рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.02.2022 року № 76 «Про утворення 

комісій», замінивши члена комісій Жоголко Андрія Олександровича, 

начальника Корюківської житлово- експлуатаційної контори, на Логвиненка 

Дмитра Михайловича, начальника Корюківської житлово- експлуатаційної 

контори. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 
Міський голова          Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка                           № 238  

 

Про створення робочої групи  
 

Для розробки Концепції індустріального парку Корюківської міської 

територіальної громади, керуючись ст. ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Для розробки Концепції індустріального парку Корюківської міської 

територіальної громади створити робочу групу в наступному складі: 

 

№ 

п/п 

ПІБ Посада 

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

3 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

5 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

6 Жменьковська Марія 

Михайлівна 

провідний спеціаліст відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого апарату міської 

ради 

7 Бабич Вікторія Сергіївна начальник юридичного відділу-

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 



8 Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства 

Крюківської міської ради – головний 

архітектор 

9 Скиба Тетяна Віталіївна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

10 Кожушко Юлія Юріївна головний спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату міської 

ради 

11 Бабич Сергій Володимирович начальник КП «Корюківкаводоканал» 

12 Селюк Анатолій Михайлович начальник КП «Благоустрій» 

13 Логвиненко Дмитро 

Михайлович 

начальник Корюківської ЖЕК 

14 Ячунскас Сваюнас директор ТОВ «ФАНЕРА ЧЕРНІГІВ» 

(за згодою) 

15 Земляний Олег Васильович 

 

депутат Корюківської міської ради (за 

згодою) 

16 Завадський Олександр 

Віталійович 

директор ТОВ «САМІТ ГРУП» 

(за згодою) 

17 Лі Вей засновник ТОВ «САМІТ ГРУП»  

(за згодою) 

 

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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 239 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. 
 

Розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. від 29.07.2022 року № 2 

щодо погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки 

фізичної особи–підприємця Сергійчука А.Л. для надання послуг Корюківській 

міській раді (додаються): 

- ДТ – 75; 

- ЕО 2621; 

- КАМАЗ 5511. 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08 червня 

2022 року № 167 «Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП 

Сергійчука А.Л.» вважати таким, що втратило чинність. 

 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 240 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ТОВ «Будівельник»  
 

Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 09.08.2022 року № 40 

щодо погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» для надання послуг 

Корюківській міській раді (додаються), а саме: 

- JCB 3CX; 

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

CDІ; 

- МАЗ СМК 101, 10-20Т-С; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300; 

- самохідного автонавантажувача Bobcat S300 з фрезою Simex PL4520; 

- ДТ – 75; 

- ЕО 2621; 

- ЗІЛ ММЗ 4502; 

- КАМАЗ 5511, 55102; 

- котка (ДУ-96, 8 т). 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 12.07.2022 

року № 209 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник»» 

вважати таким, що втратило чинність. 

 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 241 

 

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва 

 

Розглянувши  заяву КП «Корюківкаводоканал» та додані до неї документи, 

з метою повноцінного та ефективного функціонування підприємств, установ та 

організацій комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

захисту прав та інтересів громадян – жителів міста Корюківка в опалювальний 

сезон, необхідністю забезпечення їх безперебійним постачанням теплової енергії 

в осінньо-зимовий період, враховуючи введення воєнного стану в Україні 

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

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 

Закону України «Про основи містобудування», ст. 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проєктування 

об’єкта будівництва: 

«Нове будівництво другого джерела теплопостачання (блочно-модульної 

твердопаливної котельні) в складі котельні по вул. Шевченка в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області». 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях, що 

мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту для 

об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 



2.3. Звернутися до відповідних органів державного архітектурно-

будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право 

на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 242 

 

Про затвердження планів реагування та дій 

при надзвичайних ситуаціях на об’єктах  

критичної інфраструктури 
 

На виконання доручення начальника Чернігівської обласної військової 

адміністрації В’ячеслава Чауса від 19.07.2022 року № 01-01-05/3175 за 

підсумками оперативної наради 18.07.2022 року, враховуючи введення 

воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 

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

змінами) та прогнозовані труднощі внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України, керуючись ст.ст. 30, 361 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План реагування на надзвичайні ситуації в системах 

теплопостачання, газопостачання та електропостачання на території 

Корюківської територіальної громади в опалювальний період 2022/2023, що 

додається. 

 

2. Затвердити План дій у випадку пошкодження об’єктів і споруд 

критичної інфраструктури (котельні, мережі централізованого опалення, 

газогони тощо) внаслідок військової агресії, у разі неможливості відновлення 

об’єктів, що додається. 

 

3. Контроль за виконання планів, зазначених у пунктах 1, 2 даного 

рішення, покласти на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради. 

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 
 
 



ПЛАН

реагування на надзвичайні ситуації 

в системах теплопостачання, газопостачання та електропостачання

 на території Корюківської територіальної громади в опалювальний період 2022/2023

Органи управління і сили, що залучаються до проведення рятувальних та відновлювальних робіт:

- Комісія ТЕБ та НС Корюківської міської ради та/або Корюківський міський голова - управління;

- Комунальні підприємства Корюківської міської ради;

- АТ «Облтеплокомуненерго»;

- АТ «Чернігівобленерго»;

- АТ «Чернігівгаз»;

- Місцеві підрозділи ДСНС та ГУ НП;

- Установи та організації комунальної власності – за потреби;

Ризики: внаслідок військової агресії російської федерації проти України постало питання функціонування систем життєзабезпечення в екстремальних умовах. Війська росії завдають ударів по 

цивільній інфраструктурі, влаштовуючи таким чином терор українців. Наприклад, було знищено ряд ТЕЦ міста Чернігів, Охтирка тощо, пошкоджено магістральні газопроводи та електромережі. 

Даним планом пропонується визначити алгоритм заходів при настанні надзвичайних ситуацій. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради

від 10.08.2022 року № 242

Звільнення теплових мереж міста від теплоносія

Забезпечення консервації мереж газопостачання

Розгортання місць обігріву

Евакуація жителів багатоквартирних будинків до місць з альтернативним опаленням або до місць обігріву

Забезпечення КНП «Корюківська ЦРЛ» належним опаленням на альтернативному паливі

Забезпечення населення та КП «Корюківкаводоканал» паливною деревиною в достатній кількості

Розгортання місць обігріву в будівлях комунальної власності на територіях старостинських округів
Заборона відпуску скрапленого газу на АЗС дозволивши його реалізацію виключно для потреб населення (побутові 

балони) 

Охорона громадського порядку, організація руху спецтехніки ГУ НП

НС 1 – відсутнє централізоване газопостачання і його відновлення в короткі строки неможливе

Захід Відповідальні

АТ «ОТКЕ», Корюківська ЖЕК

АТ «Чернігівгаз»

ДСНС

Корюківська міська рада
КП «Корюківкаводоканал», АТ «ОТКЕ»

РКСЛП «Корюківкаліс», КП «Благоустрій»,  ДП «Корюківське ЛГ»

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада



Охорона громадського порядку, організація руху спецтехніки

Захід

Формування запасу пального (ДП та А95)

Корюківська міська рада – не менше 8000 л ДП і 2000 л А95

Комунальні підприємства та установи в об’ємі двомісячного споживання

Розгортання обладнання резервного живлення на об’єктах критичної інфраструктури

Розгортання обладнання резервного живлення в місцях масового проживання

Заборона відпуску дизельного пального на АЗС міста Корюківка з метою забезпечення потреб резервного живлення

Формування запасу обладнання резервного живлення

Евакуація жителів багатоквартирних будинків до місць з альтернативним опаленням або до місць обігріву

Забезпечення КНП Корюківська ЦРЛ належним опаленням на альтернативному паливі

Забезпечення населення та КП «Корюківкаводоканал» паливною деревиною в достатній кількості

Розгортання місць обігріву в будівлях комунальної власності на територіях старостинських округів

ГУ НП

Відповідальні

Корюківська міська рада

Комунальні підприємства

Корюківська міська рада, Комунальні підприємства

Захід Відповідальні

Корюківська міська рада, 

Комунальні підприємства міської ради, АТ «Чернігівобленерго»

Розгортання місць обігріву

КП «Корюківкаводоканал», АТ «ОТКЕ»

Охорона громадського порядку, організація руху спецтехніки

Захід

Звільнення теплових мереж міста від теплоносія

Забезпечення консервації мереж газопостачання

Відповідальні

Превентивні заходи

Корюківська ЖЕК, Корюківська міська рада, АТ «Чернігівобленерго»

РКСЛП «Корюківкаліс», КП «Благоустрій»

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада
Корюківська міська рада, Комунальні підприємства, АТ «Чернігівобленерго»

АТ «ОТКЕ», Корюківська ЖЕК

АТ «Чернігівгаз»

ДСНС

Корюківська міська рада

Заборона відпуску дизельного пального на АЗС міста з метою забезпечення потреб резервного живлення

Розгортання обладнання резервного живлення на об’єктах критичної інфраструктури

Розгортання обладнання резервного живлення в місцях масового проживання

Заборонити відпуск скрапленого газу на АЗС дозволивши його реалізацію виключно для потреб населення (побутові 

балони) 

НС 2 – відсутнє електропостачання і його відновлення в найкоротші строки неможливе

НС 3 – відсутнє централізоване газопостачання та електропостачання і їх відновлення в короткі строки неможливе

Корюківська ЖЕК, Корюківська міська рада, АТ «Чернігівобленерго»

Корюківська міська рада

ГУ НП



№ з/п Назва кризової ситуації Заходи, які передбачається виконати
Термін 

виконання

Відповідальна особа за 

виконання заходу

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн

Джерела   

фінансування

Прогнозовані результати 

виконання заходу

1

Відсутність 

централізованого 

опалення у житловому 

фонді м.Корюківка

Переселення мешканців будинків з 

централізованим опаленням до 

приміщень: 

7 діб Голова громади Розселення 1913 осіб

ЗЗСО, с.Наумівка, вул.Ф.Стрільця, 1

опалювальна площа 2658 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

530 осіб

ДНЗ "Сонечко", с.Наумівка, 

вул.Шевченка, 105

опалювальна площа 578 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

115 осіб

ЛА, с.Наумівка, вул.Бородавка,2А

опалювальна площа 205 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 41 

особа

ЗЗСО, ДНЗ "Барвінок", с.Сядрине, 

вул.Генерала Білого, 79

опалювальна площа 2762 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

552 осіб

ЛА, с. Сядрине, вул.Заводська, 1

опалювальна площа 423 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 85 

осіб

ЗЗСО с.Савинки, вул.Шкільна,4

опалювальна площа 1450 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

290 осіб

План дій у випадку пошкодження об’єктів і споруд критичної інфраструктури

(котельні, мережі централізованого опалення, газогони тощо) внаслідок військової агресії,

у разі неможливості відновлення об'єктів 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради

від 10.08.2022 року № 242



2

Пошкодження об’єктів і 

споруд критичної 

інфраструктури 

(котельні, мережі 

централізованого 

опалення, газогони), 

припинення 

(обмеження) постачання 

природного газу 

споживачам 

Під'єднання до мереж 

теплопостачання котельні за адресою: 

м.Корюківка, вул.Шевченка, 99 

пересувної модульної котельні

14 діб

Голова громади, 

теплопостачальне 

підприємство

державний, міський 

бюджет

Забезпечення теплової енергією 3 

заклади освіти, 1 дитячий садок та 4 

лікувальні заклади (опалювальна 

площа 12446 м2), можливість 

додаткового розміщення 2 489 осіб

3

Припинення 

(обмеження) 

газопостачання 

споживачів громади

Використання для обогріву 

приміщень: 

Забарівська ЗОШ с.Забарівка, 

вул.Гагаріна,35

опалювальна площа  700м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

140 осіб

Олександрівська  ЗОШ с.Олександрівка, 

вул.Центральна, 116

опалювальна площа 881 м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 

176 осіб

ДНЗ "Малятко" с.Олександрівка, 

вул.Центральна, 105

опалювальна площа  240м2, 

орієнтовна кількість розміщення - 48 

осіб

4

Пошкодження 

котельного обладнання 

та теплових мереж

Створення резерву запірної арматури, 

труб, розхідних метеріалів (електроди, 

паливно-мастильні матеріали тощо).

Голова громади, 

теплопостачальне 

підприємство

міський бюджет, 

кошти підприємства

Оперативне відновлення роботи 

систем теплопостачальння.



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 243 

 

Про підготовку закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового  

2022 – 2023 навчального року 

 

З метою забезпечення організованого початку 2022 – 2023 навчального 

року, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись ст. 32 

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

міської ради 

 

ВИРШИВ: 

 
1. Затвердити склад робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового 2022 – 2023 навчального року, що 

додається. 

 

2. Затвердити графік роботи робочої комісії з перевірки готовності закладів 

освіти Корюківської міської ради до нового 2022 – 2023 навчального року, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища, та на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 10 серпня 2022 року № 243 
 

Склад 

робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти Корюківської міської 

ради до нового 2022 – 2023 навчального року 

 

Биков Олександр Миколайович Голова комісії, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Члени комісії:  

Аухімік Андрій Володимирович Начальник Корюківського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області 

Коробко Сергій Віталійович Головний спеціаліст відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Корюківського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області 

Наумчик Ірина Володимирівна  Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Кузюра Ольга Петрівна  Завідувач Корюківського МРВ ДУ 

«Чернігівський обласний центр контролю 

та профілактики хвороб » МОЗ України 

Мацко Владислав Валерійович Провідний інспектор Корюківського 

районного відділу ГУ ДСНС України в 

Чернігівській області 

Костюк Валентина Павлівна Начальник відділення господарського 

забезпечення Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Хуртик Сергій Васильович  Інженер відділення господарського 

забезпечення Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Порва Ярослава Вікторівна Старший інспектор ювенальної превенції 

сектору превенції Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 10 серпня 2022 року № 243 

 

Графік роботи 

робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти Корюківської міської 

ради до нового 2022 – 2023 навчального року 

 

№ Дата Назва закладу 

1 17.08.2022 р. Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

2 Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

3 Корюківська гімназія Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

4 Корюківська загальноосвітня школа І ступеня № 2 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

5 Корюківський центр дитячої та юнацької творчості 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

6 Корюківська дитячо – юнацька спортивна школа 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

7 Корюківський дошкільний навчальний заклад № 1 

«Дельфін» художньо – естетичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

8 Корюківський дошкільний навчальний заклад № 4 

«Веселка» еколого – натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

9 Корюківська школа мистецтв ім. О. Корнієвського 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

10 18.08.2022 р. Наумівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

11 Перелюбська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

12 Прибинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

13 Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

14 Забарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

15 Наумівський дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Корюківської міської ради Чернігівської 

області 

16  Перелюбський дошкільний навчальний заклад 

«Пролісок» Корюківської міської ради Чернігівської 

області 



17 Олександрівський дошкільний навчальний заклад 

«Малятко» Корюківської міської ради Чернігівської 

області 

18 19.08.2022 р. Сядринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

19 Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області 

20 Сядринський дошкільний навчальний заклад 

«Барвінок» Корюківської міської ради Чернігівської 

області 

 

 

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 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка                      № 244 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди Дня  

працівників ветеринарної медицини 
 

Розглянувши подання Корюківської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини від 04.08.2022 року № 04-02/281, у відповідності до Календарного плану 

заходів Корюківської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 16.12.2021 року № 578, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 49-9/VIII, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди Дня працівників ветеринарної медицини, за сумлінну працю та 

високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 

коп.): 

- Нагорну Олену Іванівну – завідуючу Перелюбською дільничною лікарнею  

ветеринарної медицини Корюківської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти в 

сумі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги та в 

сумі 70,00 грн (сімдесят гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 245 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

29.07.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

29 липня 2022 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 110757,80 грн (сто десять 

тисяч сімсот п’ятдесят сім гривень 80 коп.), 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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 246 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

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

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

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Наумівського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 05.08.2022 року № 23-24, що додаються. 

 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 247 

 

Про погодження річних планів 

ліцензованої діяльності з централізованих  

водопостачання та водовідведення 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись п. 10 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, що затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Річний план ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання на 2023 рік, що додається. 

 

2. Погодити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Річний план ліцензованої діяльності з 

централізованого водовідведення на 2023 рік, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 248 

 

Про затвердження планових витрат  

на поточні ремонти об’єктів  

водопостачання та водовідведення  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» щодо затвердження 

планових витрат підприємства на поточні ремонти об’єктів водопостачання та 

водовідведення, що розроблені відповідно до Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами), 

керуючись п. 4 ч. «а» ст. 27, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Планові витрати на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання на 2023 рік, що додаються. 

 

2. Затвердити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Планові витрати на поточні ремонти об’єктів 

водовідведення на 2023 рік, що додаються. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 серпня 2022 року м. Корюківка № 249 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити штатний розпис Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.6. пункт 1 рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 22.06.2022 року № 185 

«Про затвердження штатних розписів». 

 

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 
  

 


