
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 26.08.2022 р. № 94 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 30.08.2022 року 

 

1. Про спрямування залишку коштів бюджету розвитку. 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. 

3. Про внесення змін до Положення про умови та порядок надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги. 

4. Про внесення змін до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

5. 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)». 

6. Про виділення коштів на вирішення соціально-побутових питання. 

7. Про виділення коштів.  

8. Про розгляд Протоколу № 2 від 18.08.2022 року комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської 

ради. 

9. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. 

10. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 

2023 рік. 

11. Про організацію освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік у 

дошкільних закладах Корюківської міської ради. 

12. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. 

15. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

16.  Про знесення зелених насаджень. 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської кради щодо організації оплачуваних громадських робіт. 

18. Про організацію оплачуваних громадських робіт на період воєнного 

стану. 

19. Про надання згоди на списання продуктів харчування. 
20. Про затвердження штатних розписів. 

21. Про повернення майна з орендного користування. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка                                  № 254 

 

Про спрямування залишку 

коштів бюджету розвитку  
      

У зв’язку з довготривалим невикористання коштів, що надійшли від пайової 

участі у розвитку інфраструктури села Бреч Корюківської міської ради, та 

відсутністю потреби у їх використанні, керуючись п. 15 рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року                    

№ 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 

рік (код бюджету 25507000000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Залишок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Бреч 

Корюківської міської територіальної громади, що склався станом на 01.01.2022 

року в сумі 147 793,42 грн спрямувати на внески до статутного капіталу 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 
 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської 

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

бюджет Корюківської міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 255 

 

Про внесення змін та  

доповнень до програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

– головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., 

керуючись частиною 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту, ст.ст. 27, 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

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

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., прийняти до 

відома.  

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми організації та проведення 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ «Про затвердження міських 

Програм», а саме: 

2.1. Викласти підпункт 1.3 пункту 1 «Перелік видів громадських робіт, що 

організовуються в Корюківській громаді на 2021-2023 роки» в наступній 

редакції: 

«1.3. Фінансування таких робіт здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття.».   

 



3. Внести зміни та доповнення до Програми сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 10 травня 2022 року № 101 «Про 

затвердження програми», а саме: 

3.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми  

5000,0 тис. грн. 

 

4. 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 VІІІ «Про затвердження міських Програм», а саме: 

4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн 

2021 рік – 14860000,00 грн 

2022 рік – 45850000,00 грн 

 

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

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

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

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 30 000 000,00 

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 45 850 000,00 

 

5. Внести зміни та доповнення до Програми соціальної підтримки 

учасників російсько-української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ «Про затвердження 

міських Програм» (зі змінами, рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 25 травня 2022 року №154), а саме: 

5.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, 

в т.ч. по роках: 

390,0 тис.грн 

2021 рік – 40,0 тис. грн 

2022 рік – 250,0 тис. грн 

2023 рік – 100,0 тис. грн 

 



5.2. Абзац третій розділу 1.Загальні положення викласти в новій редакції: 

« - одному із членів сім’ї загиблого/померлого (для здійснення оплати 

заходів з поховання, якщо такі заходи не були проведені за рахунок коштів 

міського бюджету) під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (перевага надається 

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

загиблого/померлого, а в окремих випадках будь-якій близькій особі 

загиблого/померлого), місце проживання/перебування яких зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади. Допомога надається 

протягом періоду дії воєнного стану та не пізніше року після його завершення 

або скасування;».  

 

6. Внести зміни та доповнення до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року (зі змінами, рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року                   

№ 1-10/VІІІ), а саме: 

6.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

програми тис.грн. 

 

24500,00 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

 

2025 рік 

Всього, у тому числі: 500,00 2750,00 7750,00 7700,00 5800,00 

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

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

 кошти міського бюджету 500,00 950,00 1450,00 1400,00 1300,0 

 інші кошти  - - - - - 

 

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

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

«23900,00 тис.грн» замінити цифрами «24500,00 тис.грн». 

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

результати Програми охорони навколишнього природного середовища 

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

додається. 

 

7. Викласти в новій редакції Програму підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади 

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



міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІІ «Про 

затвердження міських Програм», що додається.  

 

8. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми цивільного 

захисту на території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання  від 15 грудня 2020 року №6-2/VІІІ (зі змінами, рішення виконавчого 

комітету від 22 червня 2022 року №179), а саме: 

8.1.  Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

9. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми 

2021 рік –  500,0 тис.грн. 

2022 рік –  8300,0 тис.грн. 
(в тому числі за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що 

утворився на 01.01.2022 року – 

5842,4 тис.грн.) 

2023 рік – 1500,0 тис.грн. 

 

   
8.2. Розділ «Заходи Програми» викласти в новій редакції: 

«     Заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Хто залучений 

1. Здійснення заходів згідно окремих 

планів та програм щодо 

проведення робіт з очищення 

русел річок та канав, організація 

та виконання відновлювальних 

робіт з ліквідації наслідків при 

пропуску талих вод під час 

весняного паводку 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

у Чернігівській області, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

 

2. Забезпечення виконання заходів з 

запобігання 

розповсюдженню епідемій, 

епізоотій, особливо сказу тварин 

на території громади 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС, 

управління 

Держпродспожив-

служби в 

Корюківському районі 

Комунальні підприємства 

міської ради, 

населення міста 

3. Проведення заходів, організація 

робіт із забезпечення проведення 

очистки та хлорування колодязів 

та водозаборів по місту та в селах, 

що знаходяться на території 

громади 

Корюківська міська 

рада, Корюківська СЕС 

Комунальні підприємства 

міської ради 

4. 

 

 

 

 

Проведення заходів щодо 

належного функціонування 

полігону твердих побутових 

відходів,  

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства міської 

ради, старости 

Залучені фізичні та 

юридичні особи 



 

 

 

забезпечення збирання, вивіз, 

утилізація сміття, належне 

утримання сміттєзвалищ. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради на ці заходи 

 

5. Організація та керівництво 

відновлювальними роботами з 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (буревії, буреломи, 

підтоплення територій, пожежі 

тощо). 

Надання допомоги потерпілому 

населенню згідно окремих 

Програм 

Корюківська міська 

рада,виконавчий 

комітет, старости  

Комунальні підприємства 

міської ради, 

підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

6. Створення та використання 

матеріальних резервів для 

запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Передбачення коштів згідно 

Програм міської ради, 

накопичення необхідних 

матеріальних ресурсів в 

комунальних підприємствах та 

закладах міської ради 

Міська рада, 

виконавчий комітет, 

комунальні 

підприємства та 

заклади міської ради 

Залучені при необхідності 

матеріальні ресурси 

фізичних та юридичних 

осіб 

7. Проведення заходів з надання 

матеріальної допомоги при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій. Передбачення коштів 

згідно Програм міської ради на ці 

заходи 

Корюківська міська 

рада 

 

 

8. Забезпечення навчання з питань 

цивільного захисту посадових осіб 

місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання 

комунальної власності 

Корюківська міська 

рада 

 

Комунальні підприємства 

та заклади міської ради 

9. Забезпечення взаємодії з відділом 

з надзвичайних ситуацій 

Корюківської РДА, іншими 

органами виконавчої влади 

району, які забезпечують 

реалізацію державної політики у 

сфері цивільного захисту, щодо 

виконання завдань цивільного 

захисту 

Корюківська міська 

рада, виконавчий 

комітет міської ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

10. Виконання заходів згідно окремих 

планів та Програм щодо 

проведення робіт з очищення від 

снігу доріг та територій, ліквідації 

наслідків стихійного лиха 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

заклади та 

підприємства міської 

ради, залучені установи 

та організації 

Відділ з надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський РВ ГУМНС 

в Чернігівській області 



11. Проведення заходів з найму 

транспортних засобів, 

забезпечення гарячого харчування 

на період надзвичайного/воєнного 

стану 

Корюківська міська 

рада 

 

12. Приведення в готовність до 

використання захисних споруд 

комунальної форми власності, 

проведення в них ремонтно-

будівельних робіт та комплектація 

захисних споруд спеціальним 

обладнанням  

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради, 

комунальні заклади та 

підприємства міської 

ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

13. Здійснення організаційних та 

спеціальних заходів щодо 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій 

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради, 

комунальні заклади та 

підприємства міської 

ради 

Підприємства, установи та 

організації в разі 

необхідності 

14. Проведення робіт та придбання 

товарів під час воєнного стану, у 

тому числі закупівля джерел 

аварійного електропостачання та 

забезпечення мобільних 

теплогенераторів (модульних 

котелень на альтернативному, 

відмінному від природного газу, 

паливі, та комплектуючих 

матеріалів до них) 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

заклади та 

підприємства міської 

ради, залучені установи 

та організації 

 

15. Здійснення інших заходів, 

спрямованих на підтримку 

цивільного населення в умовах 

воєнного стану, зокрема, 

придбання транспортних засобів 

для евакуації/вивезення/ 

переміщення цивільного 

населення із місцевості, де 

ведуться бойові дії та небезпечних 

територій у безпечні місця   

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради, 

комунальні заклади та 

підприємства міської 

ради 

 

16. Оплата інших заходів, 

спрямованих на підтримку 

цивільного населення в умовах 

воєнного стану 

Корюківська міська 

рада, Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради, 

комунальні 

підприємства міської 

ради 

 

              » 



9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року № 5-31/VIІ 

«Про затвердження міських Програм» 
(зі змінами, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради  

від 30 серпня 2022 року № 255) 
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підтримки розвитку вторинної медичної допомоги, 

місцевих стимулів для медичних працівників та 

забезпечення кадрами заклад вторинної медичної 

допомоги Корюківської міської територіальної громади 

на 2020 -2022 роки 

(нова редакція) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

підтримки розвитку вторинної медичної допомоги,  місцевих стимулів 

для медичних працівників та забезпечення кадрами заклад вторинної 

медичної допомоги Корюківської міської територіальної громади  

на 2020 -2022 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської міської ради» 

2 Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України,  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

«Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», 

«Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській 

місцевості»,  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» 

3 Розробники Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської міської 

ради» 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської міської 

ради» 

5 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

5 Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської міської ради» 

6 Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, тис. грн. 

47754,60 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

 Всього, в т.ч.: 10 809,1 24 849,8 12 095,7 

 кошти державного бюджету 4 700,7 12 852,1  

 кошти обласного бюджету 600,0 817,7 95,7 

 кошти міського бюджету 5 508,4 11 180,0 12 000,0 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я 

свідчить, що демографічна ситуація в громаді характеризується поступовим 

зменшенням загальної чисельності населення та народжуваності із зростанням 

загальної смертності, негативним природнім приростом . 

В структурі основних причин смертності дорослого населення перше 

місце посідають хвороби кровообігу; на другому місці – злоякісні 

новоутворення; на третьому місці – травми та отруєння і на четверте місце 

стабільно виходять хвороби органів травлення. 

У структурі захворюваності жителів переважають хронічні неінфекційні 

захворювання, які в першу чергу формують структуру смертності населення 

району, із яких «левову частку» складають хвороби системи кровообігу і 

злоякісні новоутворення. 

Дані хвороби формують в тому числі і структуру первинного виходу 

населення громади на інвалідність. 

Рівень санітарної культури жителів залишається недостатнім, значна його 

частина має шкідливі для здоров’я звички.  

Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно 

займається фізичною культурою. Залишається  бідною інфраструктура та 

індустрія здоров’я. 

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків 

державної політики та одним  із основних факторів національної безпеки 

країни. 

Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я 

людини та державними витратами на охорону здоров’я. 

Здоров’я  людини є головною цінністю держави, має важливе значення в 

житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і 

суспільного добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого 

економічного розвитку. 

Негативні тенденції у демографічній ситуації, а саме високий рівень 

постаріння, низька щільність проживання населення, низький приріст 

населення, низький рівень народжуваності, високий рівень смертності 

зумовили високий рівень демографічної старості населення, що обумовили 

велике демографічне навантаження. Таку кризу частково можна подолати за 

рахунок підвищення якості медичної допомоги, завдяки забезпечення лікарні 

гарними спеціалістами та необхідним матеріально-технічним оснащенням. 

Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 

галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі 

медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання 

медичної допомоги населенню. Питання кадрового забезпечення набули 

особливої ваги з огляду на кадрову кризу в медичній галузі.  

Однією з причин зменшення кадрів є відсутність житла для медичних 

спеціалістів (в першу чергу молодих), перспективи на його отримання, а також 

відсутність в продовж багатьох років додаткових заохочувальних, 



компенсаторних соціальних доплат, виплат і надбавок з місцевого бюджету.  

Ключовими проблемами охорони  здоров’я  населення  є: 

  - незадовільний стан здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і 

матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; диспропорція 

первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги; 

 - брак сучасних медичних технологій, низький рівень інформованості про 

засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатня ефективність 

заходів щодо формування здорового способу життя; 

 - недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності 

системи охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг; 

 - морально та фізично застаріле медичне обладнання; 

- незабезпечення житлом молодих спеціалістів; 

- зростання плинності та міграції медичних кадрів в великі міста та сусідні 

країни з більш високим рівнем економічного розвитку та соціального захисту 

медичних працівників, престижу медичних професій; 

- значне старіння кадрового потенціалу. 

         Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не 

медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим 

способом життя населення. Оскільки здоров’я населення є результатом 

діяльності не тільки галузі охорони здоров’я і інтегральним показником 

успішності функціонування держави, усіх її інституцій. 

         Необхідність розроблення Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської територіальної громади на  2020-

2022 роки (далі-Програма) пов’язано з потребою у забезпеченні ефективного 

фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання 

вторинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню 

Корюківської територіальної громади на вторинному рівні. 

Програма визначає цілі та шляхи розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської міської 

ради» (далі -Підприємство). 

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію, інтенсифікацію 

міграційних процесів та фактичний стан здоров'я населення громади  Програма 

буде спрямована на мобілізацію ресурсів органів місцевого самоврядування, 

сил закладів охорони здоров'я і самого населення на покращення тих показників 

здоров'я, які в першу чергу формують демографічну ситуацію громади, а відтак 

показник здоров'я громади в цілому. 

Завдяки Програмі КНП «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської міської ради» буде мати змогу залучати та утримувати 

перспективних молодих лікарів. Також завдячуючи тим можливостям, яку 

Програма надає, існує зацікавленість з боку лікарів-інтернів, які готові  

повернутися після закінчення інтернатури та працювати в Корюківській 

громаді.  

Забезпечення закладу охорони здоров’я громади лікарськими кадрами 

здійснюється також за рахунок випускників вищих медичних навчальних 

закладів, які навчаються за кошти місцевого бюджету. 



Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати 

впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити 

додаткові кошти із бюджету міської ради та інших джерел, не заборонених 

законодавством, для вирішення проблемних питань медичної допомоги на 

вторинному рівні.  

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення 

шляхом забезпечення своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги, що 

базується на інтегрованому підході до вирішення медико-соціальних потреб як 

окремих громадян так і громади  в цілому. 

 

3. Мета Програми 

 
 

 Метою Програми є: 

- збереження і зміцнення здоров’я населення (жінок та чоловіків), які  

проживають у населених пунктах громади  шляхом підвищення доступності,  

якості, безпеки  та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним 

напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних 

захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-

демографічному плані; підвищення кваліфікації медичних працівників, 

забезпечення інформаційного та кадрового ресурсу закладів вторинної 

допомоги громади; 

- невідкладне забезпечення медичного закладу громади кадровим  

ресурсом, недопущення критичного дефіциту медичних кадрів в першу чергу 

лікарями-спеціалістами,  також і за рахунок навчання на замовлення студенів 

медичних вузів; 

-  підняття соціального захисту медичного працівника, престижу його  

праці в суспільстві в цілому і в громаді зокрема, який би дозволив оптимально 

забезпечити заклад охорони здоров’я громади кваліфікованими медичними 

кадрами; 

- недопущення критичного дефіциту медичних кадрів у подальшому  

шляхом визначення рівня забезпечення кадровим ресурсом. При цьому, 

моніторинг кадрового ресурсу та прогнозування можливого критичного 

дефіциту спеціалістів за окремими напрямками та спеціальностями повинно 

проводитися постійно. 

    Необхідність розроблення зумовлена: 

 - завданнями держави щодо забезпечення конституційного права кожного 

громадянина України на охорону здоров'я; 

 -  необхідністю забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони 

здоров’я громади, що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і 

завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням 

рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм; 

 - актуальністю встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням 

бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається 

застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі; 

     Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на 



лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, 

питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів 

щодо охорони здоров’я населення стає особливо актуальним. 

     Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів охорони 

здоров'я громади, недостатність оснащення сучасною високо-технологічною 

апаратурою, лабораторним обладнанням впливають на рівень діагностики та 

лікування захворювань, які мають значний соціальний тягар для економіки 

громади, зумовлюють високі показники занедбаності та несвоєчасності надання 

медичної допомоги, високу інвалідизацію та смертність в працездатному віці. 

     Все це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових 

сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращення 

матеріально- технічного стану закладів охорони здоров'я громади. 

          Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи 

з модернізації системи охорони здоров'я в рамках законодавства України, 

забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я обладнанням, 

лікарськими засобами та медичними виробами, тощо. 

 

4. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми; обсяги та 

джерела фінансування; строки виконання програми 

 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем,  визначених Програмою, 

є:  

- зміцнення та покращення матеріально-технічної бази підприємства, а 

саме, оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та 

інструментарієм відповідно до Примірного табеля оснащення;  

- удосконалення роботи шляхом проведення якісного лікування хворих 

в умовах стаціонару, забезпечення нагляду за хворими з хронічними 

захворюваннями, проведення санітарно-освітніх заходів; 

- забезпечення лікарськими препаратами пільгових категорій населення; 

- забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що 

передбачає проведення капітальних та поточних ремонтів у відділеннях лікарні 

з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення 

структурних підрозділів, надання пацієнту сервісних послуг високої якості; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- забезпечення медичних закладів лікарями; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення престижності 

професії медичних працівників; 

- підвищення соціального захисту медичних працівників та їх 

матеріальне заохочення; 

- організація навчання молоді (молодих чоловіків та жінок) в медичних 

університетах за контрактом з оплатою їх навчання та навчання фахівців/-ниць, 

які мають диплом спеціаліста/спеціалістки в інтернатурі; 

- забезпечення житлом лікарів, що надають вторинну медичну допомогу; 



- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних 

підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною 

інформаційною системою та забезпечення інформаційної підтримки); 

 - оновлення автотранспорту лікарні, проведення ремонту існуючих 

автотранспортних засобів; 

- забезпечення наявних автотранспортних засобів паливно-мастильними 

матеріалами відповідно до потреб. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади та інших джерел 

фінансування не заборонених діючим законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

    Обсяг фінансування Програми може бути уточнений виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Виконання Програми передбачено протягом 2020-2022 року. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові; 

- збереження здоров'я громадян у похилому віці, подовження активного 

довголіття; 

- скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі 

соціально значимих; 

- забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного 

фізичного середовища у громаді; 

- модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом впровадження 

інвестицій та державно-приватного партнерства; 

- досягнення рівноправності жителів громади у питаннях охорони здоров'я. 

Виконання Програми дасть можливість: 

 Покращити демографічну ситуацію в Корюківській територіальній 

громаді: 

- збільшити показники середньої тривалості життя жителів громади; 

     - знизити рівень малюкової смертності. 

 Удосконалити організаційну структуру системи медичного 

обслуговування: 

- розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації 

стаціонарного лікувального закладу, привести до належного стану 

приміщення, у яких він розташований, оновити медичне устаткування; 



 - створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем 

надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги; 

- забезпечити щорічне фінансування робіт по приведенню до належного 

стану приміщень лікувального закладу, придбання сучасного обладнання та 

медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для 

працівників підприємства; 

- забезпечити утилізацію медичних відходів; 

 - забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині     

забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів і забезпечення пожежної 

безпеки. 

 Підвищити якість надання медичної допомоги: 

- поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити 

населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 

- забезпечити максимальне охоплення мешканців громади профілактичними 

оглядами з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей; 

- зниження смертності населення у працездатному віці; 

- знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу, в тому числі 

від гострого інфаркту міокарда та від інсульту; 

- знизити смертність від злоякісних новоутворень; 

- знизити показник онкозанедбаності; 

- знизити рівень захворюваності на туберкульоз; 

- покращити соціальну підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей; 

- зменшити первинний вихід хворих на інвалідність. 

  Посилити кадровий потенціал медичної галузі: 

- підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів; 

- покращити соціальну підтримку та матеріальне заохочення медичних 

працівників; 

- підвищити престиж медичного працівника; 

- покращити якісний склад кадрів працівників лікувального закладу за 

рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення 

молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, 

забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);  

- поглибити співпрацю з державними медичними закладами з метою 

створення системи безперервного підвищення кваліфікації медичних 

працівників  системи охорони здоров’я. 

 Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони 

здоров'я в умовах єдиного медичного простору: 

- створити сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони 



здоров’я;  

- поліпшити інформаційне забезпечення закладу охорони здоров’я 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Безпосередній контроль за виконанням  заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

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

ініціюють внесення змін до Програми. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

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

щодо стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 
 



Додаток  
до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської 

міської ради на 2021-2025 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ  ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

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

№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

1. Підтримання та 

поліпшення 

санітарного та 

технічного стану 

водойм  (розчищення 

русел, прибирання 

водного дзеркала, 

виорювання 

прибережних смуг, 

очищення від 

деревної порослі, 

тощо)  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 
Всього 1000,00 100,00 250,00 250,00 200,00 200,00 Поліпшення 

санітарно-

екологічного стану 

водойм 
у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

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

інші джерела 0,00      

2. Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по 

вул.Бульварній, 

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

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

ефективності роботи 

каналізаційних 

мереж, запобігання 

виникненню 

аварійних ситуацій 

та забрудненню 

довкілля стічними 

водами 

у т.ч. кошти:        

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

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

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

інші джерела 0,00      

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

3. Будівництво 

каналізаційних 

очисних споруд  

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

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

стічних вод до 

санітарних норм, 

запобігання 

забрудненню довкілля 

стічними водами  

у т.ч. кошти:       

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

обласного 

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

міського 

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

інші джерела 0,00      

4. Біомеліоративні 

заходи з 

використанням 

рослиноїдної 

риби – білого 

амура 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 
заборонені 

законодавством 

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

зелених та 

синьо - зелених 

водоростей, 

покращення якості 

води, відновлення 

балансу екосистеми 

5. Реконструкція 

каналізаційно 

насосної станції  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

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

роботи каналізаційних 

мереж, запобігання 

виникненню аварійних 

ситуацій та забрудненню 
довкілля стічними водами 

у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету 

300,00 300,00     

інші джерела 0,00      

6. Моніторинг 

атмосферного 

повітря 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

  Наявність інформації 

про рівень та динаміку 

забруднення 

атмосферного повітря 

забруднювальними 

речовинам 

 



 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

7. Дослідження 

поверхневих 

водойм 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 
джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Наявність інформації 

про стан поверхневих 

водойм 

8. Розроблення 

(коригування) 

паспортів водних 

об’єктів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Забезпечення 

виконання вимог 

Водного кодексу 

Україну, сталого 

використання усіх 

ресурсів, пов`язаних з 

існуванням водойм 

9. Тампонаж 

недіючих 

артезіанських 

свердловин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 
джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню ґрунтів та 

підземних водоносних 

горизонтів шляхом 

тампонажу недіючих 

безхазяйних 

артезіанських 

свердловин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

10. Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

водойм, а також 

заходи для 

боротьби зі 

шкідливою дією 

води 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 
законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Усунення загрози 

руйнування берегів та 

втрати земель, 

покращення технічного 

стану річок, 

забезпечення штатного 

режиму роботи 

гідротехнічних споруд 

11. Будівництво 

систем 

водовідведення 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 
джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Недопущення 

забруднення довкілля, в 
тому числі водних об'єктів 

12. Заходи з розвитку 

природно-

заповідного фонду 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 
законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Збереження природної 

різноманітності 

ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного 
світу, підтримання 

екологічного балансу та 

забезпечення моніторингу 

навколишнього 
природного середовища  

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

13. Забезпечення    

екологічно    

безпечного   

збирання,  

перевезення,   

зберігання,   

оброблення,   

утилізації,  видалення,  

знешкодження   і  

захоронення  відходів  

та  небезпечних  

хімічних  

речовин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Всього 400,0  100,0 100,0 100,0 100,0 Запобігання 

забрудненню 
навколишнього 

природного середовища, 

недопущення 

потрапляння отруйних і 
шкідливих речовин у 

підземні водоносні 

горизонти 

у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 

бюджету 

      

міського 

бюджету 

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

інші джерела       

14. Придбання 

контейнерів та 

впровадження 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський бюджет, 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню довкілля 

побутовими відходами 

15. Придбання та 

впровадження 

установок, 

обладнання та машин 

для збору, 

транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський бюджет, 

інші джерела не 
заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 
навколишнього 

природного середовища, 

недопущення 

потрапляння отруйних і 
шкідливих речовин у 

підземні водоносні 

горизонти 



 

 

№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня заходу  

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

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

16. Озеленення 

території 

Корюківської 

територіальної 

громади  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, 

інші суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Всього 800,0  200,00 200,0 200,0 200,0 Озеленення території 

у т.ч. кошти:       

держбюджету       

обласного 

бюджету 

      

міського 

бюджету 

800,0  200,00 200,0 200,0 200,0 

інші джерела       

 Разом за заходами 

Програми: 

  Всього, у 

тому числі: 

24500,00 500,00 2750,00 7750,0 7700,00 5800,00  

    державний 
бюджет 

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

    обласний 
бюджет 

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

    міський 
бюджет 

5600,00 500,00 950,00 1450,00 1400,00 1300,00  

    інші джерела 0,00       

                     

 

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 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 256 

 

Про внесення змін до Положення   

про умови та порядок надання громадянам  

разової адресної матеріальної допомоги 
 

У зв’язку з повномасштабною військової агресією російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року 

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

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

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

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

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

разової адресної матеріальної допомоги (далі – Положення), а саме: 

1.1. Пункт 1.6.4 Положення викласти в новій редакції: «одному із членів 

сім’ї загиблого/померлого під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) для здійснення оплати 

заходів з поховання (якщо такі заходи не були проведені за рахунок коштів 

міського бюджету) (перевага надається члену сім’ї на утриманні якого 

перебувають діти (утриманці) загиблого/померлого, а в окремих випадках будь-

якій близькій особі загиблого/померлого), місце проживання/перебування яких 

зареєстровано на території Корюківської міської територіальної громади; 

1.2. В абзаці другому пункту 2.3. Положення цифру «2000грн.» замінити на 

цифру «5000,00 грн». 

1.3. В абзаці третьому пункту 2.3. Положення цифру «5000грн.» замінити на 

цифру «25000,00 грн». 

 

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

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 серпня 2022 року м. Корюківка                                  № 257 

 

Про внесення змін до Порядку надання  

разової матеріальної допомоги учасникам  

російсько-української війни, антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 
 

У зв’язку з повномасштабною військової агресією російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року                     

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

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

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

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членів сімей загиблих, а саме викласти його в новій редакції, 

що додається. 

 

2. Скасувати дію пункту 1.2 рішення виконавчого комітету від 25 травня 

2022 року № 153 «Про зупинення дії окремих пунктів положення та порядку 

надання разової адресної допомоги». 

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                           Ратан АХМЕДОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

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

Корюківської міської ради восьмого 

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

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.05.2022 року № 145, 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 30.08.2022 року № 257) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка  

2021 рік 

  



1. Порядок надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

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

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

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

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

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

надання разової матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

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

контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, 

одержаних під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо);  

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

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

здійснення оплати заходів з поховання (якщо такі заходи не були проведені за 

рахунок коштів міського бюджету) (перевага надається члену сім’ї на 

утриманні якого перебувають діти (утриманці) загиблого/померлого, а в 

окремих випадках будь-якій близькій особі загиблого/померлого), місце 

проживання/перебування яких зареєстровано на території Корюківської міської 

територіальної громади; 

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

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

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

(утриманці) загиблого), місце проживання/перебування якого було 

зареєстровано на території Корюківської міської територіальної громади, до 

Дня захисників та захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

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

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

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

соціального захисту». 

3. Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про 

порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги, в межах 

сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці заходи у відповідному 

бюджетному році. 

4. Для отримання разової матеріальної допомоги постраждалий учасник 

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

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

подає заяву до виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.2. копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

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

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



проживання; 

5.3. документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 

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

заявника під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших 

пошкоджень під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній 

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

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

сил), тощо); 

5.4. копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.5. копія свідоцтва про смерть або копія повідомлення (сповіщення) про 

смерть родині загиблого/померлого з відповідної військової частини, 

військового підрозділу, або копія лікарського висновку про смерть  (при 

можливості одержання та наявності); 

5.6. копія документу, що засвідчує родинний зв’язок, або підтверджує 

факт спільного проживання, або інший документ, що підтверджує 

повноваження заявника на отримання такої допомоги; 

5.7. інформація про рахунок у банківській установі. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників російсько-української війни, 

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

про надання разової допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської 

міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

разової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради. 

8. Підставою для здійснення виплати разової матеріальної допомоги є 

рішення виконавчого комітету про надання разової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою разової матеріальної допомоги відповідно до цього 

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

джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата разової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

12. Допомога, передбачена пунктом 1.2 виплачується заявнику протягом 

періоду дії воєнного стану та не пізніше року після його завершення або 

скасування.  
 

 

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 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка                      № 258 

 

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 249 250 072,50 гривень, в тому числі 

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

спеціального фонду міського бюджету 11 131 400 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 273 942 883,09 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 237 204 132,19 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 36 738 750,90 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40400гривень; 



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

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 40 400 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 24 376 390,90  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 376 390,90 

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 80 662 809,45 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

 

Міський голова                                                            Ратан АХМЕДОВ 
  

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка                                  № 259 

 

Про виділення коштів на вирішення  

соціально-побутових питання 
      

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», у зв’язку з 

працевлаштуванням новоприбулих лікарів до даного закладу, керуючись п. 15 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 

грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  
1. Виділити кошти з міського бюджету в сумі 70 000,00 грн для виплати 

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі                   

10 000,00 грн, а саме: 

Бондаренко Віктор Петрович, хірург; 

Хроменко Олексій Дмитрович, хірург; 

Дейнека Максим Анатолійович, анестезіолог; 

Олешко Сергій Володимирович, анестезіолог; 

Хомусько Олексій Миколайович, анестезіолог; 

Костевич Ігор Федорович, уролог; 

Чепурний Євгеній Миколайович, травматолог. 

 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – КНП «Корюківська ЦРЛ». 

 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка                                  № 260 

 

Про виділення коштів 
      

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», у зв’язку зі значним 

навантаженням на лікаря-невропатолога, керуючись п. 15 рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року                                      

№ 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади  на 2022 

рік (код бюджету 25507000000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Виділити кошти з міського бюджету в сумі 61 600,00 грн для виплати 

щомісячної премії лікарю-невропатологу Батюк Тетяні Юріївні в сумі                        

15 400,00 грн (з нарахуваннями). 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – КНП «Корюківська ЦРЛ». 

 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 261 

 

Про розгляд Протоколу № 2 засідання  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій  

Корюківської міської ради від 18.08.2022 року 
 

Розглянувши Протокол № 2 засідання комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради від 

18.08.2022 року, відповідно до законів України «Про відходи», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома Протокол № 2 засідання комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради від 

18.08.2022 року та вжити всіх заходів щодо усунення негативних наслідків 

утворення стихійного сміттєзвалища, що знаходиться за межами полігону з 

захоронення твердих побутових відходів. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради передбачити кошти для 

здійснення фінансування заходів щодо усунення наслідків утворення 

стихійного сміттєзвалища. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради укласти договір з відповідними організаціями з метою усунення наслідків 

утворення стихійного сміттєзвалища. 

 

4. 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 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
вул. Бульварна,6, м.Корюківка, Чернігівської обл.,15300, тел./факс (04657) 2-14-76,  

e-mail:koryukivka.rada@gmail.com, код ЄДРПОУ 04061760 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради 

18.08.2022 р.         м. Корюківка

     

Комісія у складі: 

Ахмедов Р.Р.  – міський голова, голова комісії. 

Биков О.М. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, заступник голови комісії. 

Бабич В.С. – начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату Корюківської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Галущенко С.В. – заступник начальника КП «Корюківкаводоканал»; 

Логвиненко Д.М. - начальник Корюківської житлово -  експлуатаційної контори; 

Селюк А.М. – начальник КП «Благоустрій»; 

Савченко О.М. – перший заступник міського голови 

 

 

1. Про заходи спрямовані на ліквідацію наслідків стихійного 

сміттєзвалища утвореного за межами полігону з захоронення твердих 

побутових відходів. 
 

По першому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: Ахмедова Р.Р., який повідомив, що згідно відомостей Корюківської 

ЖЕК за межами полігону з захоронення твердих побутових відходів утворено 

стихійне сміттєзвалище. З метою ліквідації стихійного сміттєзвалища необхідно 

вжити заходів щодо його ліквідації. 

 

mailto:koryukivka.rada@gmail.com


ВИСТУПИЛИ: Логвиненко Д.М., який зазначив, що з метою уникнення 

негативних екологічних наслідків та недопущення розширення стихійного 

сміттєзвалища слід вжити заходів щодо його ліквідації. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Вжити заходів щодо ліквідації утвореного за межами полігону з захоронення 

твердих побутових відходів стихійного сміттєзвалища. 
2. Подати на розгляд виконавчому комітету даний протокол. 

  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії Корюківської міської 

ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Ратан АХМЕДОВ 

 

Секретар комісії                                                                          Вікторія БАБИЧ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 262  

 

Про звіти про виконання  

фінансових планів 

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 16.08.2022 року № 149, КП 

«Убідьське» від 26.08.2022 року № 64, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського 

кодексу України, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 

2022 року Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської 

ради, що додається. 

 

2. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 

2022 року Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

що додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 263 

 

Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств на 2023 рік 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 22.08.2022 року № 156, 

Корюківської ЖЕК від 15.08.2022 року № 132, КП «Убідьське» від 26.08.2022 

року № 64, КП «Рампа» від 29.08.2022 року № 127, відповідно до ст.ст. 75, 78 

Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та 

контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради, що затверджений рішенням тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.06.2022 року                       

№ 26-13/VIII, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2023 рік: 

1.1. Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

що додається. 

1.2. Корюківської житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

1.3. Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, 

що додається. 

1.4. Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 265 

 

Про надання дозволу на підключення  

до централізованої мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 15.08.2022 року            

№ 137, від 29.08.2022 року № 143, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлових будинків: 

1.1.  По вул. Соборна, буд. 7 в м. Корюківка, власник – Соловей Володимир 

Борисович. 

1.2.  По вул. Соборна, буд. 80 в м. Корюківка, власник – Янченко Руслан 

Вікторович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених об’єктів до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власників житлових будинків, до яких проводиться 

підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або 

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                       Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 266 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заяву Єфимової М.О. щодо надання дозволу на виготовлення 

дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та додані до неї 

документи, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Єфимовій Марії Олексіївні на оформлення дубліката 

свідоцтва про право власності на 3/5 частини житлового будинку, що 

розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця ХХХХ, що було видано 28.07.2000 року на ім’я покійної 

Єзловецької Галини Олексіївни, у зв’язку із втратою оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на 3/5 частини житлового 

будинку від 28.07.2000 року, виданого Корюківською міською радою згідно з 

розпорядчим документом від 28.07.2000 року № 229 на ім’я Єзловецької Галини 

Олексіївни, вважати недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 267 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ 

«Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 6000,00 грн (шість тисяч 

гривень 00 коп.) Демиденку Андрію Олександровичу (вул. ХХХХ, с. 

Олександрівка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

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

лікування нехронічного захворювання свого неповнолітнього сина Демиденка 

Євгена Андрійовича. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 
2. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 10000,00 грн (десять тисяч 

гривень 00 коп.) Ільєнко Олександрі Миколаївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 38000,00 грн (тридцять вісім 

тисяч гривень 00 коп.) Терещенку Віктору Петровичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка 



 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «ПриватБанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 
  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 268 

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Шматок А.В. та додані до неї документи, керуючись 

Законом України «Про державні нагороди України», ст. 39 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 29.06.2001 

року № 476/2001 «Про почесні звання України», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» Шматок 

Альоні Володимирівні, жительці села Охрамієвичі Корюківського району 

Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох 

дітей. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                        Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 269 

 

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 Перелюбського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 26.08.2022 року № 25-27, 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 

 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 270 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради   

щодо організації оплачуваних 

громадських робіт  
 

З метою здійснення організації громадських робіт та їх фінансування, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни у Перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади (далі – 

Перелік), що затверджений рішенням виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 19.01.2021 року № 16 «Про організацію оплачуваних 

громадських робіт», а саме пункт 2 Переліку викласти в новій редакції: 

«2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку 

і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах 

громади.». 

     

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 271 

 

Про організацію оплачуваних 

громадських робіт у період воєнного стану 

 

З метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які 

відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і 

соціальному розвитку, у зв’язку із внесенням відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2011 р. № 753 і від 20 березня 2013 р. № 175» від  21 червня 2022 

р. № 716 змін до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 № 175, враховуючи введенням воєнного стану відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» (зі змінами), керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість 

населення», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт на період 

воєнного стану, що додаються. 

     

2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти 

договори про організацію громадських робіт і їх фінансування з Корюківською 

районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості та створити для 

цього спеціальні тимчасові робочі місця. 

     

3. Відповідно до пункту 10 Порядку організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру у період воєнного стану фінансування організації 



громадських робіт здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
  



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 30.08.2022 року № 271  

                                                         

ПЕРЕЛІК 
видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та  

екологічну користь, відповідають потребам громади  

та сприяють її соціальному розвитку  

на період воєнного стану 

 

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни та учасників антитерористичної 

операції, утримання у належному стані цвинтарів. 

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку і 

туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах 

громади. 

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка 

чагарників вздовж доріг. 

5. Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, 

природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових 

споруд. 

6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до 

діючого законодавства. 

7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, 

навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних 

майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих 

таборів, стаціонарного відділення територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей та інших об’єктів соціальної сфери. 

8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого 

самоврядування. 

9. Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях, 

роботи з документацією в архівах державних установ. 

10. Робота з документацією у військоматах у період підготовки та 

проведення призовної кампанії. 

11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 



12. Участь у переписі населення, соціологічних опитуваннях, статистичних 

обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях. 

13. Супровід інвалідів по зору в місцях, відвідування яких необхідні для 

повноцінного життя. 

14. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, 

важкохворими учасниками антитерористичної операції у закладах охорони 

здоров’я. 

15. Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання 

порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення. 

16. Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, 

дітям-сиротам, громадянам похилого віку, одиноким особам, хворим та іншим 

особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим 

факторам техногенного, природного та воєнного характеру, в тому числі і в 

підготовці до опалювального сезону (наприклад, заготівля дров тощо). 

17. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб похилого 

віку, інвалідів, дітей-сиріт та тимчасово непрацездатних осіб. 

18. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: роботи,  

пов’язані з ремонтом водопостачання, з благоустроєм криниць, укріпленням 

дамб, мостових споруд, прибирання та збір вторинної сировини (макулатура, 

поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту) на території населених 

пунктів громади. 

19. Надання допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, особам, що отримали 

інвалідність у результаті такої участі, а також членам сімей загиблих учасників 

російсько-української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил. 

20. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 

21. Роботи з виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

22. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються 

на об’єктах забезпечення життєдіяльності. 

23. Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг. 

24. Будівництво захисних споруд цивільного захисту, 

швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення 

найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 

протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 

призначення. 

25. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту 

до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих 

наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття. 

27. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях 

тощо. 

28. Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання 

врожаю, сінокосіння). 



29. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали 

внаслідок бойових дій. 

30. Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної 

безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. 

31. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 30.08.2022 року № 271 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організація та проведення  

громадських робіт на час воєнного стану  

(за їх згодою) 

 

№ з/п Найменування роботодавця Джерела фінансування 

1 2 3 

1. 

 

Корюківська житлово -

експлуатаційна контора 

У період воєнного стану 

фінансування організації 

громадських робіт здійснюється 

за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування на випадок 

безробіття, а також інших 

джерел, не заборонених 

законодавством  
(пункту 10 Порядку організації 

громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 року № 175 зі 

змінами відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

21.06.2022 року № 716) 

2. Комунальне підприємство 

«Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

3. Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоконал» 

Корюківської міської ради 

4. Комунальне підприємство 

«Убідьське» 

Корюківської міської ради 

5. Районне комунальне 

спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс» 

 

 

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 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 272 

 

Про надання згоди на списання  

продуктів харчування 
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 1 «Дельфін» від 19.08.2022 року                

№ 18-05/54 щодо списання продуктів харчування, що були придбані за рахунок 

бюджетних коштів та стали не придатними до споживання у зв’язку з не 

функціонуванням закладу з 24.02.2022 року по 31.05.2022 року та частковим 

його функціонуванням з 01.06.2022 року, що виникло у зв’язку з введенням 

воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 

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

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати згоду Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області на списання продуктів харчування на загальну суму 

8905,00 грн (вісім тисяч дев’ятсот п’ять гривень 00 коп.) згідно переліку, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 30.08.2022 року № 272  

«Про надання згоди на списання  

продуктів харчування» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти для  

Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області  

та підлягають списанню 
 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кіль-ть 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кіль-ть 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Картопля 1300 8905,00 - - 

 Загальна кількість/ 

вартість 
1300 8905,00 

- - 

 Всього 1300 8905,00 - - 

 

 

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 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 273 

 

Про надання допомоги на поховання 

учасника російсько-української війни 
 

Розглянувши заяву ХХХХ та додані до неї документи, відповідно до 

Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

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

членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року (зі змінами), 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 25000,00 грн (двадцять п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) ХХХХ (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання ХХХХ, який загинув                           

ХХХХ року під час участі в російсько-українській війні та був зареєстрований 

по вул. ХХХХ в м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2022 року м. Корюківка № 274 

 

Про повернення майна  

з орендного користування  
 

У зв’язку з будівництвом блочно – модульної котельні на твердому паливі 

за адресою: вул. Шевченка, буд. 99, м.Корюківка, Чернігівська обл., враховуючи 

рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради восмого скликання від                 

25.01.2022 року № 9-12/VІІІ «Про повернення орендованого майна міської 

комунальної власності на баланс Корюківської міської ради», керуючись ст. 29 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Виключити з договору оренди цілісного майнового комплексу від                       

01 червня 2003 року № 478, укладеного між Корюківською міської радою та АТ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (далі – Договір оренди), майно згідно переліку, 

що додається. 

  
2. Внести зміни, передбачені пунктом 1 даного рішення, до Договору 

оренди та укласти відповідну додаткову угоду до нього. 

 

3. Прийняти майно згідно переліку, що додається до даного рішення, по акту 

приймання – передачі. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 30.08.2022 року № 274 

 

 

Перелік майна,  

що виключається з договору оренди цілісного майнового комплексу  

від 01 червня 2003 року № 478, укладеного  

між Корюківською міської радою та АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 

Інвентарний 

номер 

майна 

Найменування майна Дата введення в 

експлуатацію 

майна 

Кількість 

1625 Приміщення котельні з димовою 

трубою по вул.Шевченка, 99 стара 

котельня /лікарні/ 

01.02.1986 1 шт 

1626 Котли НІІСТУ-5 01.02.1986 4 шт 

1627 Насос К 90/35 01.02.1986 1 шт 

1628 Насос К 45/30 01.02.1986 1 шт 

1631 Підігрівач сирої води 5-секційнний 01.02.1986 1 шт 

1634 Апарати електромагнітної обробки 

води в т.ч.1 шт. без вирівнювача 

01.02.1986 2 шт 

1635 Автоматика газового обладнання АГК-

2У 

01.02.1986 6 шт 

1638 Шафна установка ШП-2 01.02.1986 1 шт 

1639 Котли  НІІСТУ-5 01.12.2001 2 шт 

1640 Насос К 20/30 01.03.2000 1 шт 

4484 Лічильник гарячої води Ду-15   01.07.2003 1 шт 

5402 Водопідігрівач Д-159мм 01.07.2005 4 шт 

9759 Водомір х/в MVN 50-25 Ду-65мм  16.11.2010 1 шт 

11856 Вузол обліку теплової енергії  ОЕ-32 

ЛАіz, РУ-УВР-011 А2.21-К  Ду150 

05.12.2012 1 шт 

11857 Вузол обліку гарячого водопостачання 

ОЕ-32 ЛАіz, РУ Ду80 

05.12.2012 1 шт 

13650 Насос К20/30 з електродвигуном  4 

кВт 

14.02.2017 1 шт 

14111 Лічильник холодної води MWN-80 Ду-

80 

07.08.2018 1 шт 

14112 Насос підживлення К45/30 з 

електродвиг. 4 кВт 

07.08.2018 1 шт 

14382 Лічильник холодної води КВ-1,5 Ду-

15мм 

28.01.2020 1 шт 

4064 Теплова мережа від кот. Шевченка, 99 

від корпусу ЦРБ до д/саду "Дельфін" і 

до ж/д Шевченка, 74 

01.06.1985 275 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

4066 Теплова мережа від кот. Шевченка, 99 

до ЦРБ 

01.03.1986 106 м в 2-х 

труб. 

вимірі 



4067 Т/м від кот. Шевченка, 99 до 

бан.прач.к-та,магаз.санстан.ж/д 

Предзавод.6,К.Марк.1,3, військомат 

ж/д Вокз.3,міськрада,муз.шк. РУС 

гараж,ж/д 

Шевч.79,77,75,46,44,50,52,42, РПС, 

райфоін. д/с, Франка5,5а, 

пров.Бульвар2, ЦТП Бульвар.25 

01.12.1975 727 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

5194 Т/мережа від котельні по вул. 

Шевченка, 99 до ТК до автостанції Д-

219 опалення, Д-76 г/вода. 

01.07.2005 267 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

5195 Т/мережа від кот. Шевченка, 99 від ТК 

автостанції до ТК біля пожежної 

частини КФТП, опалення Д-219, 

г/вода Д-76. 

01.07.2005 385 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

5196 Т/мережа від котельні по вул. 

Шевченка, 99 від ТК біля пожежної 

частини КФТП до ТК біля ж/д по вул. 

К.Маркса 

01.07.2005 200 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

5197 Т/мережа від кот. по вул. Шевченка, 

99 від ТК автостанції до ТК бані по 

вул. Вокзальній, 5, опалення Д-100, 

гаряча вода Д-76. 

01.07.2005 38 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

5198 Т/мережа від кот. по вул.Шевченка, 99 

до ТК д/с "Дельфін" опалення Д-219, 

гаряча вода Д-76. 

01.07.2005 337 м в 2-х 

труб. 

вимірі 

  

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 


