
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 1-15/VIII 

 

Про звіт про виконання бюджету  

Корюківської міської територіальної громади 

за І півріччя 2022 року 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

28.07.2022 року № 223 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

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

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

самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року згідно додатку 1:   

- по доходах бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі  

116 908,00 тис. гривень, в тому числі по доходах загального фонду у сумі                

115 758,20 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 1 159,80 тис. гривень; 

- по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади у 

сумі 99 813,00 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі                    

87 582,70 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 12 230,40 тис. гривень. 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
  

 



тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 179450,0 83580,0 79936,4 95,6

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 118900,0 57045,0 59764,9 104,8

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900,0 57045,0 58113,9 101,9

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 1651,0

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320,0 3810,0 3493,9 91,7

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940,0 4440,0 2001,1 45,1

18000000 Місцеві податки 40290,0 18285,0 14676,5 80,3

18010000 Податок на майно 23175,0 10630,0 8109,1 76,3

18050000 Єдиний податок  17115,0 7655,0 6567,4 85,8

20000000 Неподаткові надходження 2250,0 975,7 889,4 91,2

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50,0 20,0 52,5 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50,0 20,0 52,5 В/100

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            2170,0 940,7 777,2 82,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555,0 675,0 619,0 91,7

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 600,0 260,0 153,2 58,9

22090000 Державне мито  15,0 5,7 5,0 87,7

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0

24000000 Iншi неподаткові надходження 30,0 15,0 59,7 В/100

24060000 Інші надходження  30,0 15,0 59,7 В/100

Разом власних доходів 181700,0 84555,7 80825,8 95,6

40000000 Офіційні трансферти 56323,0 35300,9 34932,4 99,0

41000000 Від органів державного управління 56323,0 35300,9 34932,4 99,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55553,4 34760,8 34760,8 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 222,1 97,4 77,8 79,9

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547,5 442,7 93,8 21,2

Разом доходів по загальному  фонду 238023,0 119856,6 115758,2 96,6

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 265,0 126,8 63,3 49,9

19000000 Інші податки і збори 265,0 126,8 63,3 49,9

20000000 Неподаткові надходження 9047,9 4524,0 1096,5 24,2

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 7,6

25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047,9 4524,0 1088,9 24,1

30000000 Доходи від операцій з капіталом  700,0 700,0 0,0 0,0

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10012,9 5350,8 1159,8 21,7

40000000 Офіційні трансферти 0,0 0,0 0,0

Разом доходів по спеціальному фонду 10012,9 5350,8 1159,8 21,7

ВСЬОГО ДОХОДІВ 248035,9 125207,4 116918,0 93,4

Додаток 1 

до рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 29 вересня 2022 року №  1-15/VIII

"Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за І півріччя  2022 

року"

Виконання  бюджету Корюківської міської територіальної громади  за  І півріччя 2022 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на І 

півріччя  2022 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 27097,7 14697,1 10548,6 71,8 38,9

1000 Освіта 133372,5 84590,3 48777,8 57,7 36,6

2000 Охорона здоров’я 10588,0 8368,0 5504,0 65,8 52,0

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 16373,0 8607,6 6980,2 81,1 42,6

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 198,6 93,8 74,2 79,1 37,4

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення 50,0 50,0 0,0 0,0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110,6 588,0 336,9 57,3 30,3

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 741,6 741,6 0,0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 210,0 130,0 79,6 61,3 37,9

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390,0 229,0 140,0 61,2 35,9
3240 Інші заклади та заходи 13672,2 6775,2 6349,4 93,7 46,4
4000 Культура і мистецтво 13045,5 8763,2 4362,7 49,8 33,4
5000 Фізична культура і спорт 2632,3 1731,1 889,5 51,4 33,8

6000 Житлово - комунальне господарство 25609,5 15721,3 6938,6 44,1 27,1

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 133,6 133,6 0,0 0,0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 15682,0 8133,2 5357,7 65,9 34,2

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6625,9 4286,5 632,4 14,8 9,5

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні 

послуги 3168,0 3168,0 948,6 29,9 29,9

7000 Економічна діяльність 2788,4 2676,9 106,1 4,0 3,8

7130 Здійснення заходів із землеустрою 80,0 80,0 0,0 0,0

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 300 200 49,9 25,0 16,6

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 2100 2100 0,0

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості 227,5 227,5

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 80,9 69,4 56,2 81,0 69,5

8000 Інша діяльність 3400,5 3400,5 1688,4 49,7 49,7

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 1711,5 1711,5 1359,3 79,4 79,4

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 1698,0 1689,0 329,1 19,5 19,4

Разом  по загальному фонду 234907,3 148555,9 85796,1 57,8 36,5

Міжбюджетні трансферти 1806,6 1806,6 1786,6 98,9 98,9

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1786,6 1786,6 1786,6 100,0 100,0

9820

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для 

здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації 

та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації 

проти України та забезпечення національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки державній незалежності 

України, її тнриторіальній цілісності 20,0 20,0 0,0 0,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 236713,9 150362,5 87582,7 58,2 37,0

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180,0 90,0 0,0 0,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 26900,7 12230,4 45,5 45,5



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 9047,9 990,3 10,9 10,9

Бюджет розвитку 17305,6 11240,1 65,0 65,0

7130 Здійснення заходів із землеуствою 33,3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 513,9 0,0 0,0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40,4 14,7 0,0 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 263614,7 150362,5 99813,0 66,4 37,9

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220,4 104,7 0,0 0,0 0,0

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
             

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 2-15/VIII  

 

Про затвердження міських програм 
 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2022 року № 278 «Про програми Корюківської міської ради», керуючись 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Програму «Членські внески на 2023 – 2025 роки», що додається. 

1.2. Програму підтримки та розвитку «Трудового архіву» Корюківської 

міської ради на 2023-2025 роки, що додається. 

1.3. Програму запобігання безпритульності та розмноженню бродячих 

тварин на території населених пунктів Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки, що додається. 

1.4. Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2023 рік, що додається. 

1.5. Програму розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин Корюківської територіальної 

громади на 2023-2025 роки, що додається. 

1.6. Програму оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на 2023-

2025 роки, що додається. 

1.7. Міську цільову програму національно-патріотичного виховання на 

2023-2025 роки, що додається. 

1.8. Міську програму «Розвиток фізичної культури та спорту на 2023- 2025 

роки», що додається. 

 



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення п’ятнадцятої сесії 

        Корюківської міської ради 

        восьмого скликання 

                        від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

«Членські внески на 2023 - 2025 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 

 



1. ПАСПОРТ  

Програми «Членські внески на 2023-2025 роки» 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

 

2. Законодавча база, дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми, нормативні 

документи 

Бюджетний кодекс України, 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 року 

№ 280/97-ВР (зі змінами), 

інструкція «Про сплату 

членських внесків членами 

Асоціації міст України», 

затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст 

України від 28.06.1999 року 

3. Розробник Програми 

 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради, 

відділи Корюківської 

міської ради 

4.  Відповідальні виконавці Програми Корюківська міська рада 

(апарат) 

5. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Корюківська міська рада 

(апарат) 

6. Учасники Програми 

 

Корюківська міська рада 

(апарат) 

 

7. Термін реалізації Програми 

 

2023 - 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

 

Бюджет Корюківської 

міської ради 

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього, в т.ч.: 

 

66,0 тис. грн 

2023 рік – 22,0 тис. грн 

2024 рік – 22,0 тис. грн 

2025 рік – 22,0 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обґрунтування та підстави розроблення Програми 

  

Місто Корюківка входить до Асоціації міст України (АМУ) – 

 всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє 

позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад 

діалог з органами державної влади на всіх рівнях.   

Діяльність Асоціації міст України спрямована на: 

 взяття участі у формуванні законодавчої бази місцевого самоврядування; 

здійснення аналітичної, моніторингової, дослідницької діяльності, організацію 

професійного та громадського обговорення проектів законодавчих актів з 

питань місцевого і регіонального розвитку; 

 підготовку та підвищення кваліфікації та проведення практичного 

навчання службовців місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; 

 надання консультативної та правової допомоги своїм членам; 

 поширення інформації про проблеми місцевого самоврядування, шляхи їх 

вирішення, популяризацію реформи місцевого самоврядування; 

 сприяння обміну досвідом та кращими практиками муніципального 

управління та розвитку; 

 збирання та узагальнення муніципальної статистики; 

 проведення соціологічного дослідження з актуальних питань діяльності 

місцевого самоврядування; 

 опікування місцевим економічним розвитком та підвищенням 

інвестиційної привабливості громад; 

 сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 налагодження побратимських відносини між українськими містами та 

муніципалітетами інших країн; 

 співпрацю з міжнародними організаціями та проектами, що діють у сфері 

зміцнення місцевої демократії та розвитку місцевого самоврядування. 

Програма розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, інструкції 

«Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України», затвердженої 

рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р.  

 

3. Мета та завдання Програми 

 

Метою членства Корюківської міської ради в Асоціації міст України є 

сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, 

міжнародній співпраці та обміну досвідом; більш тісна взаємодія та співпраця 

працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; сприяння більш ефективному забезпеченню 

фінансування соціально-економічних програм розвитку громади.  

Основними завданнями Програми є: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


- виконання обов'язків члена Асоціації,  визнання положень її Статуту та 

оплата членських внесків Корюківської міської радою, як дійсного члена 

Асоціації; 

- становлення та розвиток місцевого самоврядування; 

- запозичення провідного досвіду ефективного впровадження в життя 

програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту 

мешканців міста; 

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації службовців місцевого 

самоврядування, депутатів місцевої ради; 

-  співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх 

асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого 

самоврядування; 

- підтримка ділової активності в місті; 

- сприяння розвитку та вдосконаленню системи міжбюджетних відносин, 

фінансовому забезпеченню органів місцевого самоврядування у відповідності з 

витягами Європейської Хартії про місцеве самоврядування. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

  
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми складає 66,0 тис. грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади у межах видатків, 

затверджених рішенням сесії міської ради про міський бюджет на відповідний 

бюджетний період. 

 

5. Строки виконання Програми 

  

Програма виконується протягом 2023-2025 років. 

 

6. Напрями діяльності, заходи та результативні показники Програми 

  

Напрями діяльності, заходи та результативні показники Програми 

наведені в Додатку 1 до Програми. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

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

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

виконання. 



Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

   

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 



Додаток 1 

до Програми «Членські внески 

на 2023-2025 роки»  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Програми «Членські внески на 2023-2025 роки»____ 

 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис.грн), 

у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сплата 

членських 

внесків 

Корюківська 

міська рада 

(апарат) 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

66,0 22,0 22,0 22,0 Забезпечення участі 

Корюківської міської ради 

в Асоціації міст України, 

активна участь міста, яку 

представляє Корюківська 

міська рада  у суспільному 

житті громади, області та 

держави. Повноважними 

представниками міста в 

роботі Асоціації є міський 

голова та секретар міської 

ради 

 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення п’ятнадцятої сесії 

        Корюківської міської ради 

        восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки та розвитку  

«Трудового архіву» Корюківської міської ради 

на 2023-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                               

м. Корюківка 

2022рік 



 

1. ПАСПОРТ Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи 

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про Національний архівний фонд і архівні 

установи», розпорядження Президента 

України від 13 квітня 2005 року № 957/2005 

р. « Про невідкладні заходи щодо 

збереження національних архівних 

цінностей України» 

3. Розробник Програми  Корюківська міська рада, 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради 

4. Відповідальні виконавці 

програми 

Корюківська міська рада,  

«Трудовий архів» Корюківської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада,  

«Трудовий архів» Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради, 

Холминський селищний бюджет 

 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

в т.ч.: 

1100,0 тис.грн 

2023 рік- 350,0 тис.грн 

2024 рік- 350,0 тис.грн 

2025 рік- 400,0 тис.грн 

 



 

2. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої 

спрямована Програма 

 

Архівні документи є складовою частиною світової культурної спадщини 

та інформаційних ресурсів, які використовуються з науковою метою, для 

забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, а також 

задоволення запитів громадян соціально-правового характеру. 

У зв’язку з ліквідацією підприємств та організацій різних форм власності 

гостро стоїть питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих 

документів з кадрових питань (особового складу) та документів тимчасового 

зберігання, що утворилися у результаті їхньої діяльності, інших архівних 

документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – НАФ). 

Тому необхідно систематизувати документи з особового складу усіх 

ліквідованих підприємств, забезпечити їх збереження, налагодити видачу 

відповідних архівних довідок громадянам, які цього потребують. 

Ця проблема може бути вирішена шляхом забезпечення подальшої 

діяльності в громаді комунальної установи - «Трудового архіву» Корюківської 

міської ради (далі – «Трудовий архів») для зберігання даних документів 

шляхом реалізації Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки ( далі – Програма). 

З прийняттям Програми «Трудовий архів» зможе виконувати покладені на 

нього завдання щодо зберігання документів, що не належать до Національного 

архівного фонду, відповідно до норм чинного законодавства.  

«Трудовим архівом» за 2020-2022 роки виконано 2887 соціально-правових 

запитів громадян за документами архіву про прийняття, переведення, 

звільнення працівників, про трудовий стаж, про розмір заробітної плати, а 

також виконання запитів юридичних осіб за документами архіву, виконання 

запитів з історії підприємств, установ, організацій.  

До «Трудового архіву» прийнято за 2020-2022 роки на зберігання 1356 

справ по особовому складу 32 ліквідованих підприємств та організацій. 

Всього в «Трудовому архіві» на зберіганні знаходиться 196 фондів в 

кількості 13027 справ. 

«Трудовий архів» зберігає 12755 одиниць справ з особового складу 

ліквідованих установ, які не входять до складу НАФ і є непрофільними для 

державної архівної установи.  

 

3. Мета Програми 

 

Мета Програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань розвитку 

архівної справи в громаді, а саме: 

– збереження документів, що не відносяться до НАФ, недопущення втрат 

інформаційних ресурсів; 



– сприяння функціонуванню трудового архіву, що дасть змогу забезпечити 

зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, 

трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб Корюківської 

міської громади, та інших архівних документів, що не належать до 

Національного архівного фонду. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Основними шляхами та способами, передбаченими в Програмі та які 

спрямовані на розв’язання проблем є: 

- реалізація державної політики в галузі архівної справи; 

- підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної 

самореалізації працівників архівної установи; 

- зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення 

умов гарантованого зберігання документів, збільшення їх обсягу та розширення 

фондів; 

- створення належних умов для забезпечення захисту від 

несанкціонованого доступу, незаконного використання конфіденційної 

інформації щодо документів, що не належать до Національного архівного 

фонду;   

- приведення діловодства у відповідність з чинним законодавством, 

забезпечити зберігання та використання в соціально-правових цілях документів 

особового складу; 

- організація користування документами у службових, соціально-

правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам 

у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з 

документів, що знаходяться на зберіганні; 

- забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо інформації 

соціально-правового характеру шляхом своєчасної видачі довідок. 

  

5. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету в межах фінансових можливостей бюджету та у 

межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про міський бюджет 

на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми, виходячи з потреби на 

проведення заходів, складає 1100,0 тис. грн. 

 

6. Строки виконання Програми 

 

Реалізація Програми розрахована на 2023-2025 роки. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 



Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію і контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

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

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

виконання. 

Про хід реалізації Програми «Трудовий архів» подає звіт Фінансовому 

відділу Корюківської міської ради щорічно до 15 січня, наступного за звітним 

роком.  

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

  

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 

 



Додаток 1до Програми  

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Створення  довідкової бази та облік документів, які 

зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері 

архівної справи, забезпечення належних умов зберігання 

документів та забезпечення законних прав фізичних та 

юридичних осіб на доступ до документів, збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації 

архівних документів, ВСЬОГО, в т.ч.: 

Корюківська 

міська рада 

(апарат), 

«Трудовий 

архів» 

Корюківської 

міської ради  

2023-

2025 

роки 

Бюджет 

Корюківсько

ї міської 

ради 

1100,0 350,0 350,0 400,0  

 -функціонування трудового архіву (утримання 

працівників установи), що забезпечить належні умови для 

збереження документів з особового складу та документів 

тимчасового зберігання підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності та 

підпорядкування, що розташовані на території 

Корюківської міської ради та ліквідованих підприємств, 

установ та організацій, що діяли на даній території, у тому 

числі реформованих сільськогосподарських підприємств ; 

   670,0 220,0 220,0 230,0 Створення ефективних 

умов для роботи 

працівників архіву; 
належне, кваліфіковане 

виконання основних 

функцій архівної 

справи  

 - створення оптимальних умов збереження документів у 

Трудовому архіві та зміцнення матеріально-технічної бази 

установи; 

   80,0 20,0 20,0 40,0 Забезпечення в 

повному обсязі потреб 

населення в наданні 

відповідної інформації; 

збереження документів 

тимчасового та 

довготривалого 

терміну зберігання; 

 -оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

 

   350,0 110,0 110,0 130,0 Стале функціонування 

установи 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 
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ПРОГРАМА 

запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тварин на території 

населених пунктів Корюківської міської ради 

на 2023-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин 

на території населених пунктів Корюківської  

міської ради на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада 

2. Законодавча база, дата, номер і 

назва розпорядчого документа 

про розроблення програми, 

нормативні документи 

Закони України: 

«Про місцеве  самоврядування в 

Україні», 

«Про захист тварин від жорстокого 

поводження», 

«Про тваринний світ», 

«Про ветеринарну медицину», «Про 

санітарно-епідеміологічне благополуччя 

населення» 

3. Розробник програми Виконавчий комітет міської ради,  

Корюківська міська рада (апарат) 

4. Відповідальні виконавці 

програми 

Корюківська міська рада (апарат), 

КП «Благоустрій» 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники програми Виконавчий комітет міської ради, 

КП «Благоустрій», заклади ветеринарної 

медицини, громадські організації, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області, зооволонтери 

7. Термін реалізації програми 2023-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради, інші 

джерела не заборонені діючим 

законодавством України 

9. Загальний обсяг фінансованих 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього, в 

т.ч.: 

975 000,00 грн 

2023 рік – 325 000,00 

2024 рік – 325 000,00 

2025 рік – 325 000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  

Проблема безпритульних тварин, особливо собак, вже давно турбує 

громадян, екологів, представників громадських організацій та захисників 

тварин. Але, регулювання чисельності безпритульних тварин є 

багатопрофільною проблемою, що потребує залучення різних структур та 

організацій громади для її вирішення та планування на довгострокову 

перспективу. Так як масове знищення тварин не вирішує проблему, є 

економічно невигідним та суперечить принципам гуманізму, зробити так, щоб 

кількість безпритульних тварин на вулицях зменшилася, а методи досягнення 

цієї мети не суперечили принципам гуманізму та чинному Законодавству 

України є основною ціллю Програми. Існує проблема, пов’язана із зростанням 

чисельності безпритульних тварин, яка повинна бути вирішена.  

Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з 

ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексний та 

науково обґрунтований підхід. Це має бути робота у різних напрямках, що 

об'єднувала зусилля як небайдужих громадян, так і представників державних 

структур.  

Склад безпритульних тварин можливо поділити на дві групи (категорії):  

1) тварини загублені і покинуті - це одинокі, зазвичай породні або 

напівпородні, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;  

2) тварини потомствено вуличні - це ті, що живуть зграями більш менш 

постійного складу, на визначеній території, що забезпечує їх необхідними для 

життя умовами.  

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок: 

- розмноження безпритульних тварин; 

- тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, 

покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;  

- безпритульних тварин, які мігрували з інших населених пунктів.  

Ці тварини утворили складну саморегульовану систему - популяцію, 

найменшою ланкою якої є зграя. За певний час популяція виробила природні 

механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, 

хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на 

процеси, що відбуваються при взаємодії популяції безпритульних тварин та 

громадянами.  

Для досягнення ефективних результатів по зменшенню чисельності 

безпритульних тварин має здійснюватись масовий їх вилов. Подальше 

обстеження виловлених безпритульних тварин, проведення процедур з ними, а 

також вирішення питання власності на них, здійснюється відповідно до вимог 

статей 17, 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».  

Виловлені безпритульні тварини, що передаються фізичним чи юридичним 

особам, підлягають обов’язковій стерилізації, ідентифікації та вакцинації від 

інфекційних захворювань. 



В Корюківській громаді існує не проста ситуація з питання утримання 

домашніх тварин, а саме:  

-відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;  

-недостатність контролю за дотриманням правил утримання тварин та 

своєчасністю проведення вакцинації;  

-не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне 

розмноження;  

-неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань 

поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і в Корюківській 

територіальній громаді;  

-відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів 

регулювання кількості безпритульних тварин;  

-відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового 

забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, служби пошуку 

тварин, які загубилися;  

-незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;  

-випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони 

виявляються кинутими або загубленими;  

-відсутність контролю в місцях продажу тварин. 

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на 

вулицях громади, є неприйнятною.  

Вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану 

громади, загострення соціального напруження, збільшення кількості 

постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин.  

Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та 

одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у 

місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; 

непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами.  

Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин. 

Залишається проблема несанкціонованих кладовищ і безсистемних захоронень 

тварин в межах громади. 

Необхідність розроблення Програми виникла у зв’язку зі збільшенням 

кількості безпритульних тварин, що становить небезпеку для людей, що, у свою 

чергу, сприяє поширенню інфекційних та паразитарних хвороб серед 

населення, джерелом збудників яких є безпритульні тварини, погіршення 

санітарно-епідеміологічного стану місцевості, якості життя людей, загибель 

тварин та жорстоке поводження з ними.  

Програма спрямована на фінансове забезпечення заходів щодо 

регулювання кількості бездомних (бродячих) тварин на території населених 

пунктів громади, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших 

небезпечних захворювань, які передаються через бродячих тварин, приведення 

умов поводження з бродячими тваринами до цивілізованих норм. 

Актуальність цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих 

тварин на території громади, регулярними спалахами захворювання тварин на 



сказ на території громади, неодноразовими зверненнями жителів громади, 

особливо дітей, які потерпають від бродячих собак. 

Програма направлена на визначення шляхів вирішення проблем з 

перебування на вулицях громади бродячих тварин, які становлять потенційну 

загрозу мешканцям. 

 

3. Мета та завдання Програми 

 

Мета Програми спрямована на розв’язання проблеми цивілізованим 

шляхом, з урахуванням думки жителів громади, щодо гуманного поводження з 

бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території 

громади і в першу чергу в громадських місцях (вулиці, дитячі майданчики, 

ринки), запобігання виникнення агресії з боку бродячих собак, забезпечення 

постійного нагляду за станом їх здоров’я та вилучення хворих тварин на 

території населених пунктів громади, негайне прибирання трупів померлих 

тварин. 

Завданнями Програми є:  

- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного 

середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності 

безпритульних тварин;  

- розв’язання проблеми безконтрольного перебування на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади значної 

кількості бродячих тварин, особливо в громадських місцях із значним 

скупченням людей, які становлять потенційну загрозу здоров’ю та життю 

жителів громади; 

- запобігання спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші 

інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, 

профілактичних обробок безпритульних тварин;  

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів з 

населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, 

влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх 

тварин тощо.  

Дія Програми дозволить проводити постійні заходи по масовому відлову 

та стерилізації безпритульних тварин, що забезпечить стійку динаміку до 

зниження їхньої чисельності. 

Досягнення зазначеної мети та завдань буде здійснюватись шляхом 

реалізації заходів, передбачених цією Програмою (Додаток 1). 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, у сфері 

поводженням з безпритульними тваринами дозволить:  

- зменшити потенційну кількість безпритульних тварин;  

- зменшити кількість укусів людей;  



- поліпшити епізоотичний, санітарно-епідемічний, екологічний та 

санітарний стан громади;  

- зберегти здоров’я населення, зменшити рівень захворювання населення 

хворобами, спільними для людей і тварин;  

- сформувати сучасне гуманне ставлення до тварин, які проживають поруч 

з людиною;  

- сприяти свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері 

утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;  

- запровадити міжнародний позитивний досвід у вирішенні питань 

поводження з домашніми та іншими тваринами;  

- сформувати у підростаючого покоління етичне ставлення до тварин та ін. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету в межах фінансових можливостей бюджету та у 

межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про міський бюджет 

на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України.  

Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми, виходячи з потреби на 

проведення заходів, складає 150,0 тис. грн. 

 

6. Строки виконання Програми 

 

Реалізація Програми розрахована на 2023-2025 роки. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

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

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

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 



 Додаток 1до Програми  

Напрями діяльності та заходи  

Програми запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведення заходів із стерилізації, 

щеплення, профілактичних обробок 

бродячих тварин, вилучення хворих 

тварин із вулиць, проведення їх 

лікування чи вжиття інших гуманних 

заходів з метою недопущення 

розповсюдження інфекційних хвороб 

Корюківська 

міська рада 

(апарат), КП 

«Благоустрій», 

заклади 

ветеринарної  

медицини, 

громадські 

організації, 

зооволонтери 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

600,0 200,0 200,0 200,0 Запобігання 

розмноженню 

безпритульних тварин, 

зменшення їх 

чисельності, 

збереження здоров’я 

населення 

2. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення 

про порядок та правила тримання та 

поводження з домашніми тваринами з 

метою попередження виникнення 

випадків потрапляння тварин на вулиці 

Корюківська 

міська рада 

(апарат), 

зооволонтери 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

300,0 100,0 100,0 100,0 Забезпечення 

належного утримання 

тварин, які знаходяться 

на постійному 

утриманні у мешканців 

громади. Зменшення 

кількості 

безпритульних тварин 

на території громади  

3.  Забезпечення спільно з лікарнею 

ветеринарної медицини інформування 

населення про необхідність реєстрації 

собак, котів та інших хижих тварин, які 

перебувають на утриманні жителів, 

проведення їх щорічного щеплення 

проти сказу та проведення лікувально-

профілактичних обробок  

Виконавчий 

комітет 

Корюківської 

міської ради, 

заклади 

ветеринарної 

медицини 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

75,0 25,0 25,0 25,0 Зменшення рівня 

захворювання 

населення хворобами 

спільними для людей і 

тварин 

 ВСЬОГО 

 

   975,0 325,0 325,0 325,0  

 

Секретар міської ради               Анастасія ПЛЮЩ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги  

на 2023 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. Паспорт Програми призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Законодавча база, 

нормативні документи 

Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. 

№2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2020р. №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

з надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення між 

Управлінням соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської міською радою 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, Центр 

надання адміністративних послуг 

Корюківської міської ради, Управління 

соціального захисту населення Корюківської 

РДА 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів  

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада (апарат), Центр 

надання адміністративних послуг 

Корюківської міської ради, Управління 

соціального захисту населення Корюківської 

РДА 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

240,0 тис. грн 



 

2. Загальні положення 

 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування.  

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі»  і спрямована  на  посилення соціального 

захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на 

території  Корюківської міської територіальної громади, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

 

3. Визначення проблеми 

 

Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальний захист інвалідів, 

громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги, є недостатній обсяг фінансування видатків 

на реалізацію державних програм щодо надання компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги. 

 

4. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині 

соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. 

 

5. Основні завдання Програми 

 

Основним завданням Програми є: 

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, 

спрямованих на підтримку життєдіяльності; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин;  

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 

 

6. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі 

 



Компенсація за догляд (далі — компенсація) призначається фізичній 

особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження 

навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — 

фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, 

які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі) та є: 

 особами з інвалідністю І групи; 

 дітьми з інвалідністю; 

 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

 невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не 

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 

 дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання 

нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують 

трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до 

переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на 

одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, 

надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161. 

Під час призначення і виплати компенсації слід керуватись «Порядком 

подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 року №839 (зі змінами і доповненнями). 

Компенсація фізичним особам виплачується Корюківської міської радою 

на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації відомостей про суми 

нарахованої компенсації, що належить до виплати. Відомості надаються з 

супровідним листом, скріплюються відповідними підписами та печаткою. 

   

7. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах фінансових можливостей бюджету та у межах 

видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про міський бюджет на 

відповідний бюджетний період.  

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 240,0 

тис.грн. 

 



 

8. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, 

які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили у складні життєві обставини і потребують соціальних послуг та 

забезпеченню безпеки та якості їх життя. 

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

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

виконання . 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

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

квітня року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність 

її фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання 

земельних відносин Корюківської територіальної 

громади на 2023-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. Паспорт 

Програми розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин Корюківської 

територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий апарат Корюківської  міської 

ради 

2. Законодавча база, 

нормативні документи 

Земельного кодексу України, Закони 

України «Про основи містобудування», 

«Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про архітектурну діяльність», 

«Про землеустрій», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону 

культурної спадщини», «Про стратегічну 

екологічну оцінку», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 №559 

«Про містобудівний кадастр». 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів  

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада (апарат), фізичні та 

юридичні особи 

7. Термін реалізації Програми 2023-2025 рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

в т.ч.: 

7400,00 тис.грн 

2023 рік – 2400,0 тис.грн 

2024 рік – 2500,0 тис.грн 

2025 рік – 2500,0 тис.грн 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин Корюківської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про 

основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

архітектурну діяльність», «Про землеустрій», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про охорону культурної спадщини», «Про стратегічну екологічну 

оцінку», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 559 

«Про містобудівний кадастр». 

Відповідно до законодавчих актів України містобудівна документація 

визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого 

використання територій. 

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 

розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку 

територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування територій і детальних планів територій, їх оновлення та внесення 

змін до них. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель», що набрав чинність 

24.07.2021 р., запроваджує інтеграцію землевпорядної та містобудівної 

документації та передбачає виготовлення громадами Комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади (далі - комплексний 

план), який розробляється на всю територію територіальної громади. 

Генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної 

документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою і 

призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. 

План зонування території розробляється у складі комплексного плану, 

генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень 

використання території у межах визначених функціональних зон. План 

зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 

забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх 

ландшафтної організації. 

Детальний план території деталізує положення генерального плану 

населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну 

організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за 

його межами без зміни функціонального призначення цієї території. 

Детальний план території може передбачати також формування земельних 

ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої 

вони розташовані.  

Відповідно до п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», у разі відсутності принаймні одного з видів 



містобудівної документації, затвердженого відповідно до законодавства, 

передача (надання земельних ділянок із земель державної або комунальної 

власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для 

містобудівних потреб забороняється. 

Враховуючи те, що до складу Корюківської міської ради з 01 січня 2017 

року увійшло 8 сільських рад, з 01 січня 2020 року 3 сільські ради, з грудня 

2020 року 6 сільських рад та у зв’язку з створенням 15 старостинських 

округів (Брецький, Будянський, Домашлинський, Забарівський, Наумівський, 

Олександрівський, Охрамієвицький, Перелюбський, Прибинський, 

Рейментарівський, Рибинський, Савинківський, Сядринський, 

Тютюнницький, Хотіївський), виникає необхідність створення генеральних 

та детальних планів території громади з метою передачі (надання) земельних 

ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам для 

містобудівних потреб. 

Прийняття Програми удосконалить роботу міської ради та зацікавлених 

організацій у сфері надання дозволів на землекористування, погодження 

матеріалів землеустрою та здійснення будівництва.  

Розвиток земельних відносин спрямований на раціональне використання 

та охорону земельних ресурсів, реалізацію державної політики України щодо 

забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності 

на землю територіальної громади та користувачів земельних ділянок, а також 

створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій. 

В частині земельних відносин Програма спрямовуються на:  

- проведення інвентаризації земель, що є необхідною умовою створення 

інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, 

ефективного регулювання земельних відносин, раціонального використання і 

охорони земельних ресурсів, оподаткування, наповнення бюджету громади 

(плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної 

плати, виходячи з грошової оцінки земель); 

- проведення нормативної грошової оцінки земель, що дає можливість 

забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу 

відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, під 

заставу, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, 

є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного 

податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки 

показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою програми є удосконалення схеми земельно-господарського 

устрою та послідовне розроблення нової чи коригування діючої 

містобудівної документації громади для забезпечення сталого розвитку, 

раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного 



середовища, врахування державних, суспільних і приватних інтересів на 

території громади, забезпечення проведення земельних торгів. 

Грошова оцінка земель виконується за замовленням для цілей 

оподаткування. Вона регламентує ставки платежів до бюджету. 

 

4. Перелік завдань Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- виготовлення та актуалізація картографічної основи в цифровій формі 

як просторово орієнтована інформація в державній системі координат УСК-

2000 на паперових та електронних носіях; 

- розроблення проектної документації щодо встановлення меж населених 

пунктів із урахуванням перспективних напрямів цільового використання 

територій; 

- розробка комплексного плану просторового розвитку громади;  

- розроблення (оновлення, коригування) містобудівної документації 

населених пунктів громади (генплани, плани зонувань та детальні плани); 

- врахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій; 

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та 

використання територій для містобудівних потреб; 

- забезпечення сталого розвитку населених пунктів громади; 

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання 

земель та забудови території громади, на якій передбачена перспективна 

містобудівна діяльність; 

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для 

містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, 

визначених законом; 

-  охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 

-  регулювання забудови населених пунктів громади та інших територій; 

- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 

- проведення робіт з інвентаризації земель;  

- проведення нормативної грошової оцінки земель; 

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

право власності або право оренди яких буде продано на земельних торгах; 

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та 

регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, земельних відносин 

гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії органів місцевого 

самоврядування, бізнесу і громадськості. 

Досягнення зазначеної мети та завдань буде здійснюватися шляхом 

реалізації заходів, передбачених цією Програмою (Додаток 1). 



5. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, очікувані 

результати та ефективність Програми 

 

Розвиток містобудівельної діяльності є питанням актуальним і 

першочерговим для населених пунктів громади. З метою підвищення 

інвестиційної привабливості території громади нові та оновлені генеральні 

плани надають пріоритетне значення для залучення інвестиційних коштів. 

Пріоритетними напрямками у розвитку земельних відносин вбачаються 

питання щодо проведення інвентаризації земель та оновлення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів. 

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель 

передбачено статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», а 

періодичність її проведення – щонайменш один раз на 5–7 років (повторна 

нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього Закону. 

Шляхами розв’язання проблем є: 

- створення цифрової картографічної основи у державній геодезичній 

системі координат УСК-2000 для розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території Корюківської територіальної громади. 

- розробка комплексного плану просторового розвитку громади;  

- поетапне розроблення та затвердження містобудівної документації 

населених пунктів громади – генеральних планів, планів зонування, 

детальних планів територій комплексної забудови та реконструкції з 

урахуванням громадських інтересів та інвестиційних намірів, комплексного 

розвитку соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури, 

охорони довкілля та культурної спадщини; 

- оновлення та/або внесення змін до наявної містобудівної документації; 

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 

- проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка 

використовується для визначення розміру земельного податку, державного 

мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при 

розробці показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель; 

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою 

продажу земельних ділянок та наповнення місцевого бюджету; 

- проведення інвентаризації земель та створення інформаційної бази для 

ведення містобудівного та земельного кадастру, регулювання земельних 

відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, 

ефективного та об’єктивного оподаткування. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою 

та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та 

державної системи координат; 



- оновити містобудівну документацію із застосуванням сучасних 

геоінформаційних технологій; 
- поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах та забезпечити 

їх збалансований соціально-економічний розвиток; 

- здійснити комплексну забудова чи реконструкцію територій населених 

пунктів громади; 
- забезпечити сталий розвиток інженерно-транспортної інфраструктури 

території Корюківської громади; 

- отримати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розроблення комплексного плану просторового розвитку територій 

територіальної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 липня 2021 року № 853; 

- удосконалити нормативно-правову базу з питань регулювання 

земельних відносин на території громади; 

- визначити межі перспективних земельних ділянок забудови громади; 

- створити сприятливі умови щодо оперативного вирішення питань 

землеустрою в громаді; 

- забезпечити правові засади містобудівної діяльності; 

- забезпечити ефективне і об’єктивне оподаткування та стале 

надходження до міського бюджету коштів за користування земельними 

ділянками. 

 

6. Обсяги та джерела фінансування 

 

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається, 

виходячи з конкретних завдань Програми та вартості виконуваних робіт по 

виготовленню схеми земельно-господарського устрою, топографо-

геодезичних планів та містобудівної документації, а також вартості 

виконуваних робіт з розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки. План проведення заходів з виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів громади 

визначається договорами, укладеними між міською радою та виконавцем в 

межах коштів визначених програмою та коштів, передбачених в міському 

бюджеті. 

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному 

випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із 

урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, 

потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення 

містобудівної документації. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету в межах фінансових можливостей 

бюджету та у межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про 

міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України.  



Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для 

реалізації програми на 2023-2025 роки складає 7400,0 тис. грн.      

 

7. Строки виконання Програми 

 

Реалізація Програми розрахована на 2023-2025 роки. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів. 

Координацію та контроль за виконанням  заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечуються відповідальні 

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

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

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

квітня року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність 

її фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 
 



Додаток 1до Програми  
 

Напрями діяльності та заходи 

Програми розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської територіальної громади на 2023-2025 роки 
 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Створення цифрової 

картографічної основи у 

державній геодезичній системі 

координат УСК-2000 для 

розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території 

Корюківської міської 

територіальної громади 

Корюківська 

міська рада  

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Забезпечення території 

населених пунктів 

планово-висотною 

основою та 

картографічними 

матеріалами на базі 

національної системи 

відліку та державної 

системи координат. 

Отримання субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

розроблення 

комплексного плану 

просторового розвитку 

територій територіальної 

громади відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 

липня 2021 року №853. 
 

 

 

 

 

 

 



Продовження Додатка 1 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території 

Корюківської територіальної 

громади 

Корюківська 

міська рада  

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

Державний 

бюджет 

(субвенція) 

2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Забезпечення сталого 

розвитку територіальної 

громади з дотриманням 

принципу 

збалансованості 

державних, громадських 

та приватних інтересів. 

Поліпшення 

інвестиційного клімату у 

населених пунктах та 

забезпечення їх 

збалансованого 

соціально-економічного 

розвитоку. 

3.  Розроблення (оновлення, 

коригування) містобудівної 

документації населених пунктів 

громади (генплани, плани 

зонувань та детальні плани) 

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

кошти 

інвесторів 

500,00 100,00 200,0 200,0 Обґрунтування та 

встановлення режиму 

раціонального 

використання земель та 

забудови території 

громади, на якій 

передбачена 

перспективна 

містобудівна діяльність 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження Додатка 1 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис.грн), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Розробка нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

300,00 100,00 100,00 100,00 Визначення розміру 

земельного податку, 

державного мита при 

міні, спадкуванні та 

даруванні земельних 

ділянок згідно із законом, 

орендної плати за 

земельні ділянки 

державної та комунальної 

власності, втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського 

виробництва, а також при 

розробці показників та 

механізмів економічного 

стимулювання 

раціонального 

використання та охорони 

земель 

5. Розробка експертної грошової 

оцінки земельних ділянок 

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

150,00 50,00 50,00 50,00 Ефективне і об’єктивне 

оподаткування та стале 

надходження до міського 

бюджету коштів за 

користування 

земельними ділянками 
 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження Додатка 1 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн), у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Проведення інвентаризації 

земель 

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

кошти 

інвесторів 

150,00 50,00 50,00 50,00 Створення інформаційної 

бази для ведення 

містобудівного та земельного 

кадастру, регулювання 

земельних відносин, 

раціонального використання 

і охорони земельних 

ресурсів, ефективного та 

об’єктивного оподаткування 

7. Розробка проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право 

власності або право оренди 

яких буде продано на 

земельних торгах 

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

150,00 50,00 50,00 50,00 Створення інформаційної 

бази для ведення 

містобудівного та земельного 

кадастру, регулювання 

земельних відносин, 

раціонального використання 

і охорони земельних 

ресурсів, ефективного, 

об’єктивного оподаткування 

та наповнення місцевого 

бюджету 

8. Розробка проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Корюківська 

міська рада 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

150,00 50,00 50,00 50,00 Створення інформаційної 

бази для ведення 

містобудівного та земельного 

кадастру, регулювання 

земельних відносин, 

раціонального використання 

і охорони земельних ресурсів 

 ВСЬОГО 

 

   7400,0 2400,0 2500,0 2500,0  

 

 

Секретар міської ради             Анастасія ПЛЮЩ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

«Розвиток фізичної культури та спорту  

на 2023- 2025 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

м. Корюківка 

2022 рік 

 



ПАСПОРТ 

Міської програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

на 2023- 2025 роки» 
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Законодавча база, дата, номер і назва 

розпорядчого документа про розроблення 

програми, нормативні документи 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про стратегію розвитку 

фізичної культури та спорту до 

2028 року» від 04.11.2020 року, 

Закони України «Про загальну 

середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про 

фізичну культуру і спорт» 

3. Розробник програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. Співрозробники програми Корюківська міська рада 

 

5. Відповідальні виконавці програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

6. Головний розпорядник бюджетних коштів Корюківська міська рада 

 

7. Учасники програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Корюківська дитячо-юнацька 

спортивна школа, заклади 

загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради, 

фінансове управління 

Корюківської міської ради 

8. Термін реалізації програми 2023-2025 роки 

 

8.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет 

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. 

кредиторська заборгованість минулих 

періодів, необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

2665 тис. грн 

10.1. Кошти міського бюджету 2665 тис. грн 

10.2. Кошти інших джерел - 

  

 



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА  

 

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована дана Програма є: 

- недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і 

подовження його тривалості; 

- недостатнє залучення населення до занять спортом, одним із негативних 

наслідків чого є погіршення стану здоров’я; 

- невідповідність матеріально-технічної бази для забезпечення 

фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, 

роботи та в місцях масового відпочинку; 

- недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням 

закладів, що здійснюють розвиток фізичної культури і спорту в громаді;  

- необхідність підвищення рівня розвитку галузі фізичної культури і 

спорту; 

- погіршення стану здоров'я населення у зв'язку з прогресуючими 

хронічними хворобами, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого 

способу життя, зловживання шкідливими звичками, що власне, призводить до 

зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, 

зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та 

досягати високих спортивних результатів; 

- збереження тенденції збільшення кількості осіб, які віднесені за станом 

здоров'я до спеціальної медичної групи, що обумовлює відповідне зменшення 

кількості залучених дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом, у 

тому числі в дитячо-юнацьких спортивних школах. 

 

3.МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і спорту 

як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, 

формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної 

досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, 

формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави 

у світовому співтоваристві. 

 

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ. 

 

Для реалізації мети Програми визначено такі напрями діяльності та заходи: 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

усіх закладах освіти, за місцем проживання, роботи і у місцях масового 

відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної 

роботи серед інвалідів; 

- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських 

та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького 

спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів; 



- підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового, 

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;  

- військово-патріотичне виховання;   

- матеріально-технічне та фінансове забезпечення сфери фізичної 

культури і спорту, поступове оновлення спортивної, матеріально-технічної бази 

закладів освіти, дитячо-юнацької спортивної школи; 

- активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо залучення 

населення до занять фізичною культурою та спортом. 

 

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; 

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дасть можливість:  

- підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних, 

профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 

власного здоров’я; 

- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення 

щодо формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ 

серед дітей та молоді; 

- забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та 

вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення 

контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та 

якістю наданих медичних послуг. 

- поліпшити результати виступів збірних команд громади в змаганнях 

вищого рівня;  

- підвищити  ефективність використання наявних  спортивних споруд та 

спортивних майданчиків. 

- створити умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей та 

молоді, спрямувавши його на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення 

засобами фізичної культури і спорту; 

- збільшити кількість дітей залучених до фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи.  

- підвищити авторитет Корюківської міської територіальної громади у 

обласному, всеукраїнському спортивному співтоваристві. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального 

обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам 

коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування, 

не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається щорічно, 

виходячи  з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.  

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми з місцевого бюджету, всього: 2 665 000,00 грн. 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у Додатку 1 до 

Програми. 

 
 



6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми забезпечує 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Організація процесу виконання Програми в межах Корюківської 

територіально громади покладається на Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

Співучасники Програми подають Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради для узагальнення звіт про виконання заходів 

Програми до 13 січня, наступного за звітним роком. 

Про хід реалізації Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подає звіт фінансовому відділу Корюківської міської 

ради щорічно до 15 січня, наступного за звітним роком.  

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

   
 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

 



                                                                                                                                                Додаток 1 
       

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Міської програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

на 2023- 2025» 
 

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Проведення заходів 

військово-патріотичного 

напрямку 

ВОКМтаС, 

керівники 

ЗЗСО 

2023-2025 роки Місцевий 

бюджет 
95000 25000 30000 40000 Впровадження 

фізичної культури 

в повсякденне 

життя, 

пропагування 

здорового способу 

життя, виховання 

почуття 

патріотизму, 

національної 

гідності  

2 Проведення заходів 

оздоровчо-спортивного 

напрямку 

ВОКМтаС, 

Корюківська 

ДЮСШ 

 

2023-2025 роки Місцевий 

бюджет 
1070000 310000 360000 400000 Підвищиться 

рівень професійних 

знань, фаховий 

рівень, 

покращаться 

результати 

виступів збірних 

команд громади в 

змаганнях вищого 

рівня 

3 Забезпечувати 

систематичне 

обстеження спортивних 

ВОКМтаС, 

керівники 

ЗЗСО, 

2023-2025 роки Місцевий 

бюджет 
345000 100000 115000 130000 

 

Підвищиться 

ефективність 

використання 



залів та майданчиків, 

утримання їх в робочому 

стані, Придбання 

обладнання та 

інвентарю, спортивного 

одягу, взуття і аксесуарів 

загального і 

спеціального 

призначення для 

оснащення спортивних 

закладів і спортивних 

споруд. 

Корюківська 

ДЮСШ 

 

наявних  

спортивних споруд 

та спортивних 

майданчиків, 

збільшиться 

кількість учасників 

у спортивних 

секціях 

4 Методичне, матеріально-

технічне, кадрове та 

фінансове  забезпечення 

розвитку  фізичної 

культури і спорту в 

закладах освіти  

ВОКМтаС  2023-2025 роки Місцевий 

бюджет 
315000 100000 105000 110000 Покращиться 

матеріально-

технічна база 

закладів освіти, 

поповниться 

кадровий потенціал 

фахівців сфери 

фізичної культури  

5 Проведення спортивно-

масових заходів серед 

населення громади 

ВОКМтаС  2023-2025 роки Місцевий 

бюджет 
840000 250000 280000 310000 Підвищиться 

рівень професійних 

знань, фаховий 

рівень, 

покращаться 

результати 

виступів збірних 

команд громади в 

змаганнях вищого 

рівня 

 

 

Секретар міської ради                   Анастасія ПЛЮЩ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

національно-патріотичного виховання 

на 2023-2025 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 

2022 рік 
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І. ПАСПОРТ 

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання  

на 2023-2025 роки 

 
1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 

2.  Законодавча база, 

дата, номер  і назва 

розпорядчого 

документа про 

розроблення 

Програми,нормативні 

документи 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

09.10.2020 №1233-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 

період до 2025 року»,  постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.06.2021р. № 673 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів», 

«Обласна цільова Програма національно-

патріотичного виховання на 2021- 2025 роки», 

затверджена Чернігівською обласною радою 

від 26 січня 2021 р.№ 26-2/УІІІ. 

 

3. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 
4. Співрозробники 

Програми 
Корюківська міська рада 

5. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 

6. Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 

7. Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради, Корюківський  

районний територіальний Центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Корюківський районний клуб товариства 

сприяння обороні України, громадські 

організації, заклади позашкільної освіти, 

заклади освіти, заклади культури   

Корюківської міської ради, Публічна 

бібліотека, Корюківський історичний музей 
8. Термін реалізації 

Програми 

2023-2025 роки 



 3 

9. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

бюджет місцевого самоврядування 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, 

у тому числі 

 

 

1097,3 тис.грн 

10.1. кошти міського 

бюджету  

1097,3 тис. грн 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання на 2023-

2025 роки (далі – Програма) розроблена Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради з огляду на актуальність та пріоритетність 

завдань державної політики щодо розвитку громадянина як високоморальної 

особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє 

відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій 

потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова 

до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної 

цілісності України й рідного краю. 

Програма є механізмом імплементації державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання в Корюківській територіальній громаді, 

що базується на основі таких національних цінностей як: самобутність, воля, 

соборність та гідність. 

Програма ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України, 

Законів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», на нормах та положеннях Концепції 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання 

на період до 2025 року, схваленої розпорядженням КМУ від 09.10.2020 ср. № 

1233-р, постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 673 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів», «Обласна цільова Програма національно-

патріотичного виховання на 2021-2025 роки», затверджена Чернігівською 

обласною радою від 26 січня 2021 р.№ 26-2/УІІІ.     

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України 

засвідчив, що національно-патріотичному вихованню, в тому числі дітей та 

молоді, приділялась недостатня увага. Ініціативи, заходи, проєкти як на 

всеукраїнському, так і на місцевих рівнях, здебільшого мали поодинокий, або 

ситуативний характер.  

Корюківщина має цілий ряд особливостей історичного та географічного 

характеру, зокрема розташування у прикордонній зоні з Російською Федерацією, 

Особливої значущості проблема патріотизму молодих громадян України 

набуває в умовах повномасштабного збройного вторгнення країни агресора на 

нашу українську територію, що спричинило реальні й потенційні загрози 

національній безпеці у воєнній, гуманітарній, соціальній, економічній, 

внутрішньополітичній та інших сферах нашої держави. 

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути 

покладено ідею зміцнення української державності як чинника, що консолідує 

суспільство та стимулює його розвиток шляхом формування патріотизму та 

відповідальності у дітей та молоді. 
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З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено 

наступні: 

− наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних 

орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в громаді, окремих 

громадян; 

− наявність у суспільній свідомості розбіжностей в уявленнях про 

історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу; 

− незавершеність процесу формування національного мовно-культурного 

простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання; 

− відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань 

організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; 

− відсутність дієвої системи підготовки кадрового потенціалу для 

організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, 

зокрема в молодіжному середовищі. 

Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження 

та реалізації єдиної політики в сфері національно-патріотичного виховання в 

громаді. Системні та узгоджені дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і громадськості в цьому напрямі сприятимуть єдності та 

консолідації українського суспільства. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 

виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових актах 

України. 

  

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є подальший  розвиток в Корюківській територіальній 

громаді системи національно-патріотичного виховання, насамперед  дітей та 

молоді, на основі утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її 

історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей 

патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на Перемогу в 

російсько-українській війні, відбудову та розвиток успішної Української 

держави. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та 

молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського 

народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, 

соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських 
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козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки 

та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких 

селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 

українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху 

в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на 

прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004 

році, 2013-2014 роках, учасників та воїнів російсько-української війни з 2014 

року. 

Також, одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання 

має бути шанобливе ставлення до пам’яті про жертви комуністичного та інших 

тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних 

репресій і депортацій, загиблих воїнів АТО/ООС в Донецькій та Луганській 

областях, воїнів ЗСУ та інших військових формувань у російсько- українській 

війні з 2022 р.  

Програма передбачає забезпечення комплексної, системної і 

цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, військових, закладів культури, освіти щодо формування у громадян, 

насамперед у молодого покоління, високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової та демократичної 

держави.  

Основними складниками національно-патріотичного виховання, 

закладеними в Програмі, є: 

− громадянсько-патріотичне виховання; 

− військово-патріотичне виховання; 

− духовно-моральне виховання. 

Національно-патріотичне виховання охоплює насамперед такі сфери: 

− освіта; 

− культура та мистецтво; 

− профорієнтація на військові спеціальності; 

− історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей; 

− краєзнавство; 

− туризм; 

− охорона довкілля; 

− фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя; 

− цивільна оборона; 

− оборона України. 

Ефективна реалізація Програми потребує: 

− здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва; 

− підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих 

елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в 

цілому; 
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− створення ефективної системи підтримки громадських ініціатив у сфері 

національно-патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення національної 

єдності та консолідації українського суспільства, зокрема забезпечення 

фінансової підтримки в установленому порядку проєктів (програм, заходів) з 

національно-патріотичного виховання; 

−  підтримки та розвитку об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких 

пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету. Обсяги коштів міського бюджету на фінансування Програми є 

орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу бюджету. 

Термін виконання Програми з 2023 до 2025 року. Обсяги і джерела 

фінансування Програми наведені у Додатку 1 до Програми. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми, результативні показники 

Програми 

 

Пріоритетні напрями реалізації Програми: 

Формування та впровадження методичних засад національно-патріотичного 

виховання: 

− підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення  

педагогів, вихователів, психологів, соціальних та молодіжних працівників, 

активістів громадянського суспільства з урахуванням завдань національно-

патріотичного виховання; 

− видання та поширення методичних посібників, рекомендацій, 

тренінгових програм у сфері національно-патріотичного виховання;  

− вивчення, опрацювання та поширення кращого національного та 

європейського досвіду організації національно-патріотичного виховання 

особистості і громадянської освіти, адаптація і поширення успішних практик в 

громаді; 

− проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», практикумів із 

питань застосування інноваційних підходів та технологій, що сприяють 

формуванню високої національно-патріотичної свідомості. 

Активізація діяльності діяльності педагогічних, учнівських колективів 

закладів освіти та громадських організацій у сфері національно-патріотичного 

виховання органів: 

− забезпечення скоординованої роботи у сфері національно-патріотичного 

виховання  закладів освіти, культури, територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки,  військових частин, громадських організацій, організація 

та проведення системних заходів, спрямованих на формування ціннісних 

орієнтирів та утвердження національно-патріотичної, громадянської свідомості, 

насамперед дітей та молоді; 

− формування в учнівської молоді почуття поваги та гордості за свою 

країну, за свій народ, його культурно-духовну спадщину та історію; 

− активізація проведення заходів національно-патріотичного спрямування 

на Корюківщині, як прикордонного району області;  
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− організація та проведення заходів, присвячених визначним пам’ятним 

датам з історії України, видатним особистостям українського державотворення, 

державним символам України; 

− проведення заходів з увічнення пам’яті борців за незалежність України у 

ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної 

цілісності України, в АТО/ООС на сході України, Героїв Небесної Сотні, героїв 

російсько-української війни; 

− проведення різноманітних та цікавих за формою заходів з вивчення, 

популяризації та відтворення історичних подій з історії України, Чернігівської 

області, рідного краю, свого роду; 

− сприяння розвитку системи допризовної підготовки молоді та військово-

патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань 

українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, 

формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до 

військової служби;  

− сприяння розширенню сфери застосування української мови; 

− розвиток краєзнавчого туризму, насамперед, дитячого та молодіжного; 

− проведення масових військово-спортивних заходів, змагань, турнірів 

тощо; 

− залучення громадських організацій та громадських активістів, 

використання їх досвіду і потенціалу в процесі національно-патріотичного 

виховання, згідно з принципами та пріоритетними напрямами, визначеними у цій 

Програмі;  

− сприяння реалізації громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, утвердження патріотизму, відновлення та збереження 

національної пам’яті, популяризацію духовно-культурної спадщини 

Українського народу; 

− сприяння розвитку волонтерського руху, громадських організацій 

національно-патріотичного спрямування; 

− широке залучення до процесів національно-патріотичного виховання 

учасників АТО/ООС та воїнів російсько- української війни. 

− сприяння роботі об’єднань, центрів, молодіжних центрів, клубів у сфері 

національно-патріотичного виховання;  

Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання: 

− широке висвітлення заходів національно-патріотичного спрямування, 

забезпечення організаційної підтримки засобів масової інформації, що беруть 

участь у поширені та популяризації засад національно-патріотичного виховання; 

− сприяння випуску тематичних рубрик в друкованих та електронних 

засобах масової інформації національно-патріотичного спрямування, що 

популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з 

національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій. 

Індикаторами ефективності реалізації Програми є, зокрема: 

− збільшення відвідуваності, насамперед дітьми та молоддю закладів, що 

популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського 
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народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній 

боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; 

− підвищення рівня знань, насамперед у дітей і молоді про видатних 

особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, 

педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних 

провідників Українського народу; 

− збільшення кількості глядачів на переглядах творів кіномистецтва, що 

розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу;  

− розширення сфери застосування української мови, насамперед дітьми та 

молоддю; 

− збільшення кількості жителів громади, насамперед дітей і молоді, які 

пишаються своїм українським походженням, громадянством; 

− збільшення чисельності членів учнівських та громадських об’єднань, 

діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання; 

− збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами 

війни, борцями за незалежність України у XX столітті, учасниками АТО/ООС, 

учасниками російсько- української війни; 

− збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту 

Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України; 

− збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби Українського 

народу за незалежність і територіальну цілісність України; 

− збільшення в громаді  кількості фахівців, які взяли участь у навчаннях та 

підвищили кваліфікацію з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми забезпечує 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Організація процесу виконання Програми в межах Корюківської 

територіально громади покладається на Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

Співучасники Програми подають Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради для узагальнення звіт про виконання заходів 

Програми   до 13 січня, наступного за звітним роком. 

Про хід реалізації Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подає звіт фінансовому відділу Корюківської міської 

ради щорічно до 15 січня, наступного за звітним роком.  

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

  

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ  
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Додаток 1 

до Міської цільової програми  

національно-патріотичного  

виховання  на 2023-2025 роки 

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення 

міської цільової Програми  національно-патріотичного виховання 

на 2023-2025 роки 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

                     Етапи виконання програми Усього витрат 

на 

виконання 

Програми 

            1            2 3  

        2023        2024 2025 

Всього, 

у т.ч. 

        350,8         367,5 379,0        1097,3 

місцевий 

бюджет 
        350,8         367,5 379,0        1097,3 

 
Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни. 

 

 
Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 
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Додаток 2 

до Міської цільової програми  

національно-патріотичного  

виховання  на 2023-2025 роки 

 

 

Напрями діяльності та заходи 

Міської цільової програми національно-патріотичного виховання на 2023-2025 роки 

 

 
№ з/п Заходи Програми Виконавці Термін 

викона

ння 

Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (тис. 

грн.), у тому числі по роках 

Очікуваний 

результат 

всього 2023 2024 2025  

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 

    1.Методичне забезпечення виконання програми       
1.1. Видання методичних посібників з питань 

впровадження програми національно- 

патріотичного виховання для  

закладів освіти, культури та громадських 

об»єднань  

Відділ освіти , культури, 

молоді та спорту  , 

громадські організації (за 

згодою) 

2023- 

2025 

роки 

міський  

бюджет 

4,0 1,0 1,0 2,0 збльшення кількості 

друкованої продукції 

на основі досвіду з 

національно-

патріотичного 

виховання 

 

1.2. Організація та проведення заходів 

(конференцій, семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо) із підвищення рівня 

професійної компетентності з питань 

національно-патріотичного виховання 

педагогів 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою) 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - забезпечити 

збільшення кількості 

підготовлених 

фахівців національно-

патріотичного 

виховання 

1.3. Організація та проведення 

конференцій, семінарів, «круглих 

столів», практикумів тощо із питань 

застосування інноваційних 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою) 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - збільшення кількості 

та якості проведених 

заходів 
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технологій національно- 

патріотичного виховання 

1.4. Вивчення сучасних виховних систем, 

узагальнення та поширення 

найкращого 

досвіду з національно-патріотичного 

виховання 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

4,0 1,0 1,0 2,0 впроваджувати 

кращий досвід в 

практику 

Всього за напрямом 1 : міський 

бюджет 

8,0 2,0 2,0 4,0  

2.Організація та проведення заходів:       

2.1. Проведення місцевих освітньо-виховних, 

інформаційно-просвітницьких, 

культурологічних та 

інших заходів з національно-

патріотичного виховання, насамперед, 

для дітей та молоді, зокрема за участю 

учасників бойових дій , волонтерів, 

громадських організацій  

 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), залади освіти, 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 залучення більшої 

кількості дітей та 

молоді до заходів 

2.2. Проведення місцевих культурно-

мистецьких заходів фольклорних 

свят, конкурсів, фестивалів 

патріотичного спрямування, зокрема 

до державних свят, пам’ятних дат 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти, 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 Збільшити 

кількість та якість 

культурних 

заходів  

2.3. Проведення в закладах культури із 

залученням дітей та молоді заходів, 

спрямованих на популяризацію 

національної духовно-культурної  

спадщини, підвищення рівня знань 

про видатних особистостей 

українського державотворення 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

205,0 65,0 70,0 70,0 охоплення 

більшої кількості 

дітей та молоді 

проведеними 

заходами 

2.4. Проведення місцевих тематичних 

інформаційних, навчально-виховних, 

культурно- мистецьких, 

інформаційно- просвітницьких та 

інших заходів, присвячених 

становленню Української держави 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти, 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 підвищити серед дітей 

та молоді рівеню 

знань про видатних 

особистостей 

українського 

державотворення 
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2.5 Організація та проведення серед  

учнівської  молоді заходів 

національно-патріотичного 

спрямування (творчих конкурсів, 

акцій, 

конкурсів творчих робіт, диспутів, 

дебатів, історичних квестів тощо), 

присвячених визначним пам’ятним 

датам з історії України, видатним 

особистостям українського 

державотворення, державним 

символам України 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

9,0 3,0 3.0 3,0 підвищити серед дітей 

та молоді рівеню 

знань про видатних 

особистостей України 

2.6. Проведення місцевих інформаційних, 

культурно- патріотичних заходів, 

присвячених 

боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність України,   

військовослужбовцям, які відстоюють 

свободу країни в російсько-

українській війні, Героям Небесної 

Сотні 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти, 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

13,5 4,0 4,5 5,0 посилення патріотичного 
виховання на основі 

подвигу воїнів-земляків 

2.7. Проведення навчально-польових 

зборів 

(у рамках програми навчального 

предмету загальноосвітніх 

навчальних 

закладів «Захист України») та інших 

організаційно-масових заходів 

військово- 

патріотичного спрямування для 

учнівської молоді, зокрема на базі 

військової частини 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту ,  

заклади освіти, 

РТЦКтаСП(за згодою), 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 посилення військово-
патріотичного виховання 

2.8. Активізація профорієнтаційної 

роботи 

серед старшокласників, спрямованої 

на 

популяризацію військової служби 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

громадські організації (за 

згодою), заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - Збільшення чисельності 

молоді, готової до 

виконання обов’язку із 
захисту незалежності та 

територіальної цілісності 

України 
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(проведення конкурсів, вікторин, 

змагань, тощо) 

2.9. Посилення співпраці з Корюківським 

районним територіальним центром 

комплектування та соціальної 

підтримки щодо підбору педагогічних 

кадрів для викладання предмета 

«Захист 

України», профорієнтаційної роботи 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

РТЦКтаСП(за згодою), 

громадські організації (за 

згодою),РКТСОУ(за 

згодою), заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - забезпечення 

збільшення кількості 

підготовлених 

фахівців для 

викладання предмета 

«Захист України» 

2.10 Організація і проведення  І етапу та 

участь у  ІІ  етапі  Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

РТЦКтаСП(за згодою), 

громадські організації (за 

згодою), 

 РКТСОУ(за згодою), 

заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

200,0 60,0 70,0 70,0 Вдосконалення 

практичних знань і 

вмінь дітей та 

молоді 

у військово-

патріотичні грі   

2.11 Організація та проведення І етапу та 

участь  в ІІ етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Джура- 

прикордонник», участь у 

Всеукраїнському вишколі  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

РТЦКтаСП(за згодою), 

громадські організації (за 

згодою), 

РКТСОУ(за згодою), 

заклади освіти 

2023- 

2025  

роки 

міський 

бюджет 

61,0 18,0 18,0 25,0 Вдосконалення 

практичних знань і 

вмінь дітей та 

молоді 

у військово-

патріотичні вишколі   

2.12 Проведення місцевого  та участь в 

обласному  етапі національно-

патріотичного заходу «Я- 

патріот» для допризовної молоді 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

РТЦКтаСП(за згодою), 

громадські організації (за 

згодою), 

РКТСОУ(за згодою), 

заклади освіти  

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

12,8 3,8 4,0 5,0 стимулювання 

активної діяльності  

у заході 

2.13 Проведення місцевих заходів  та 

участь в обласних  заходах (акцій, 

конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, 

безкоштовних курсів, учнівських 

олімпіад тощо), спрямованих на 

підвищення рівня знань та 

розширення сфери застосування 

української мови 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

заклади освіти 

громадські організації (за 

згодою) 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

18,0 6,0 6,0 6,0 збільшення 

охопленості дітей та 

молоді у 

застосування 

української мови 
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2.14 Проведення І  етапу та участь в ІІ  

етапі Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу учнівської   

імені Тараса Шевченка 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

заклади освіти  

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 вдосконалення 

вміння писати 

українською  

2.15 Проведення міського та участь в 

обласному етапі Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика серед учнів 

закладів освіти  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

12,0 4,0 4,0 4,0 вдосконалення 

знань з української 

мови 

2.16 Проведення в  закладах освіти  

тижнів правової освіти та 

національно- патріотичного 

виховання, спрямованих на розвиток 

у дітей та молоді почуття власної 

гідності, усвідомлення своїх прав і 

обов’язків в суспільстві 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

заклади освіти, культури  

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - охоплення 

максимальної 

кількості дітей та 

молоді заходами 

2.17. Проведення заходів (конкурсів, 

конференцій, історичних 

реконструкцій, 

квестів тощо), спрямованих на 

залучення 

дітей та молоді до відтворення 

історичних подій, пов’язаних з 

історією боротьби за незалежність 

України 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою) , заклади освіти, 

культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 поглибити знання 

дітей про історичні 

події в державі 

2.18 Проведення міського та участь в 

обласному Чемпіонату з 

інтелектуальних ігор «Віват, 

інтелект!» серед школярів  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту , 

заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

24,0 8,0 8,0 8,0 охоплення 

максимальної 

кількості 

старшокласників 

проведення 

інтелектуального 

конкурсу 

2.19 Оновлення експозицій в 

Корюківському історичному музеї  з 

метою представлення інформації про 

український визвольний рух ХХ 

століття, російсько-українську війну  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, музей 
2023- 

2025   

роки 

міський 

бюджет 

7,5 2,0 2,5 3,0 збільшення 

відвідуваності  

музею 
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           Всього за напрямом 2 : міський 

бюджет  

1066,8 341,8 358,0 367,0  

3.Співпраця Відділу освіти, культури, молоді та спорту  з громадськими об’єднаннями в напрямі національно- патріотичного 

виховання 

3.1. Сприяння реалізації всеукраїнських, 

обласних, місцевих громадських 

ініціатив, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, утвердження 

патріотизму, відновлення та 

збереження національної пам’яті,  

популяризацію духовно-культурної 

спадщини українського народу  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою)   

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - збільшення якості 

проведених заходів 

3.2. Надання організаційно-методичної 

допомоги громадським об’єднанням 

військово-патріотичного спрямування 

у проведенні військово-історичних 

фестивалів, військово-патріотичних 

зборів, військово-патріотичних ігор 

та військово-спортивних таборів для 

молоді 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

громадські організації (за 

згодою)   

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - збільшення якості 

проведених заходів 

Всього за напрямом 3 :   міський 

бюджет 
- - - -  

4.Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання      

4.1. Широке висвітлення заходів з 

національно-патріотичного виховання 

через аудіовізуальні, електронні, 

друковані засоби масової інформації, 

соціальні мережі 

 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

заклади освіти, культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - -  збільшення 

максимального 

охоплення широких 

верств 

населення 

інформуванням про 

проведені заходи 

4.2. Використання можливостей 

медіаосвіти 

для підвищення рівня медійної 

грамотності, патріотичної свідомості, 

критичного мислення учнівської 

молоді. 

Впровадження медіаосвіти у роботу 

 закладів освіти, культури  

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

заклади освіти 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - -  збільшення 

впровадження 

медіаосвіти у роботу 

закладів 
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4.3. Сприяння проведенню 

просвітницьких 

акцій, фестивалів, зустрічей, 

презентацій 

тощо, з метою популяризації 

української 

книги патріотичного спрямування 

 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, ПБ 
2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

15,0 5.0 5,0 5,0 збільшення 

відвідуваності  

бібліотек 

4.4. Оновлення експозицій та поповнення 

фондів музею та музейних кімнат , 

зокрема з метою 

представлення інформації про героїв 

боротьби Українського народу за 

незалежність та територіальну 

цілісність, зокрема , російсько-

української війни,  залучення до 

дослідницької роботи дітей та молоді 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, музей 
2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

7,5 2,0 2,5 3,0 збільшення 

відвідуваності  музею 

4.5. Сприяння зйомці патріотичних 

фільмів, роликів (професійних та 

аматорських), організація та 

проведення патріотичних кінопоказів, 

кінофестивалів 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, 

заклади освіти, культури 

2023- 

2025 

роки 

міський 

бюджет 

- - - - збільшення кількості 

та якості культурних 

продуктів, 

спрямованих на 

національно-

патріотичне 

виховання 

Всього за напрямом 4:   міський 

бюджет 

22,5 7,0 7,5 8,0  

Всього:   міський 

бюджет 

1097,3 350,8 367,5 379,0  

 

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік. 
 
 

Секретар міської ради                    Анастасія ПЛЮЩ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 2-15/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини  

на 2023-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 
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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

2.  Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми, нормативні 

документи 

Закон України від 04.09.2008р. № 375 - VІ «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», Закон 

України від 21.05.2009р. № 1401- VІ «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»», Закон 

України від 14.07.2015. № 592-VШ «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»» 

3. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 

4. Співрозробники Програми Корюківська міська рада 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

6. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської  ради 

7. Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради, заклади освіти 

 

8. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

9. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

бюджет місцевого самоврядування 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

 

7301,0 тис.грн 

 у тому числі  

10.1. кошти міського бюджету  7301,0 тис.грн 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
Міська Програма  оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини  на 2023-

2025 роки (далі – Програма) розроблена Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради з метою соціального захисту дітей, реалізації їх 

права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткового охоплення організованими 

формами оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки. 

З урахуванням складної та небезпечної ситуації в державі, що склалася в 

результаті повномасштабного вторгнення росії, розташування Корюківської 

територіальної громади у прикордонній зоні з російською федерацією, розширено 

перелік категорій дітей  для  оздоровлення і відпочинку та, відповідно, зростання 

потреби у бюджетному оздоровленні.  

Ускладнює ситуацію  факт відсутності фінансування послуг з оздоровлення з 

державного бюджету за рахунок виділення путівок до закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах, 

які надають відпочинкові послуги. З метою вдосконалення роботи в цьому 

напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади відпочинку (пришкільні табори) 

сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо 

поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з 

дітьми під час літніх канікул.  

Зважаючи на військову агресію російської федерації, розташування 

Корюківської територіальної громади у прикордонній зоні, відпочинок та 

оздоровлення може бути організовано у дитячих відпочинкових та оздоровчих  

закладах за межами громади.  

 

ІІІ.Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку 

дітей; 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку 

та оздоровлення; 

- покращення стану матеріально- технічної бази пришкільних таборів. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки виконання Програми 

 

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей. 
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Програма передбачає протягом 2023-2025 років здійснити комплекс заходів 

щодо створення умов для належної організації оздоровлення та відпочинку дітей 

шляхом: 

- забезпечення належних умов функціонування пришкільних таборів при 

закладах освіти громади; 

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 

рахунок бюджетних коштів; 

- поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей у 

реальному часі. 

Програма є довгостроковою та розроблена на 2023-2025 роки. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської ради. 

Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час формування 

відповідних бюджетів з урахуванням їх фінансових можливостей. 

Ресурсне забезпечення Програми відображене у Додатку 1 до Програми. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми ,  

результативні показники Програми 

 

Протягом 2023-2025 років планується здійснити такі заходи: 

- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок 

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за межами громади за рахунок 

коштів Корюківської міської ради;  

- забезпечення  належних умов функціонування пришкільних таборів при 

закладах освіти громади; 

- проведення семінарів-навчань для педагогів та вихователів пришкільних 

таборів, які будуть задіяні у роботі з дітьми ; 

- проведення конкурсів на кращу організацію роботи  та визначення 

переможців літнього відпочинку дітей  серед пришкільних таборів ; 

- розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно напрямів 

діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

- постійне інформування населення про можливості оздоровлення дітей. 

У результаті виконання програми планується щорічне охоплення  оздоровчими 

та відпочинковими послугами  дітей, які потребують особливої соціальної уваги. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми забезпечує Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 
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Організація процесу виконання Програми в межах Корюківської територіально 

громади покладається на Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради. 

Співучасники Програми подають Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради для узагальнення звіт про виконання заходів Програми 

до 13 січня, наступного за звітним роком. 

Про хід реалізації Програми Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради подає звіт Фінансовому відділу Корюківської міської 

ради щорічно до 15 січня, наступного за звітним роком.  

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче засідання 

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

настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради                    Анастасія ПЛЮЩ 
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Додаток 1 

до Міської програми оздоровлення  

та відпочинку дітей Корюківщини  

на 2023-2025 роки 

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення 

Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини  на 2023-2025 роки  

 

Джерела фінансування Орієнтовний обсяг фінансування за роками,  

тис. грн 

Обсяг фінансування, 

усього 

2023 2024 2025 

Всього, у т.ч. 2265,00 2409,0 2631,0 7305,0 

місцевий бюджет 2265,00 2409,0 2631,0 7305,0 

 
                           Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни. 

 

 

Секретар міської ради                    Анастасія ПЛЮЩ 
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Додаток 1 

до Міської програми оздоровлення  

та відпочинку дітей Корюківщини  

на 2023-2025 роки 

 

 

Напрямки діяльності та основні заходи  

Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на 2023-2025 роки 

 

№ 
з/п 

Пріорит

етні 
завдання 

Перелік заходів Програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 
(бюджет) 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (тис.грн), у 

тому числі по роках 
Очікуваний результат 

2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 8  12 13 
1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей 

1.1  організація підготовчого періоду  

оздоровлення та відпочинку дітей 
2023-2025 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

   

створення належних умов для 

освітньої, культурно- виховної, 

фізкультурно - оздоровчої роботи, 

організація якісного медичного 

обслуговування і харчування 

1.2  

забезпечення діяльності 

міжвідомчої комісії з 

оздоровлення та відпочинку дітей 

та учнівської молоді в літній 

період 

2023-2025 
 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

   
реалізація завдань, спрямованих на 

організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей 

1.3  

висвітлення на сайті Відділу 

освіти, культури,молоді та спорту 

надходження путівок для 

оздоровлення дітей в реальному 

часі 

2023-2025 

 

Відділ освіти 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради, 

навчальні заклади 

не потребує 

фінансування 

   
надання електронної доступної 

інформації про можливості 

оздоровлення дітей в реальному часі 
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1.4.  

висвітлення у засобах масової 

інформації даних стосовно 

можливостей оздоровлення та 

відпочинку дітей та ходу 

проведення оздоровчої кампанії 

 

2023-2025 

 

Відділ освіти 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради, 

навчальні заклади 

 

міський бюджет 
1.0 1.0 11,0 

підвищення престижу дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, 

надання інформації про можливості 

оздоровлення дітей, збільшення 

кількості оздоровлених дітей 

  Всього за напрямом 1:    1.00 1.00 1.00 
 

2. Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 
2.1  забезпечення діяльності таборів з 

денним перебуванням 
Щорічно 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджети 850,0 870,0 900,0 
забезпечення 

відпочинковими послугами дітей 

громади 

 

2.2  

організація та проведення 

міського конкурсу на кращу 

організацію роботи в закладах  

відпочинку(пришкільних таборах) 

червень-
серпень 

2023-2025 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджет 2,0 2,0 2,0 підвищення престижу дитячих 

закладів  відпочинку  громади 

2.3  
проведення нарад з питань 

підготовки та проведення 

оздоровчої кампанії 

лютий- 

жовтень 

2023-2025 

 
 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

 
   

оперативний аналіз підготовки та 

ходу оздоровчої кампанії, виявлення 

та усунення недоліків 

2.4  

створення та поновлення 

електронного централізованого 

банку даних для обліку дітей, що 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

2023-2025 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

 
   

забезпечення принципу 
соціальної рівності при розподілі 
путівок для дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та 
підтримки 

2.5  забезпечення підбору дітей на 

оздоровлення за державні кошти 

 
2023-2025 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

не потребує 

фінансування 

   
забезпечення оздоровчими 

послугами дітей, що потребують 

особливої уваги та підтримки 
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2.6  

організація проведення в дитячих 

закладах  відпочинку культурно - 

масових, розважальних заходів, 

туристичних та екскурсійних 

поїздок для ознайомлення з 

історико- культурними об’єктами, 

відвідування музеїв, кінотеатру 

2023-2025 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджет 
6,0 6,0 6,0 

формування духовно розвинутої 
особистості, патріота своєї 

держави, пропагування 
історичного надбання 
українського народу 

27  

забезпечення безпечного 

перевезення дітей до місць  

оздоровлення та відпочинку і у 

зворотному напрямі 

2023-2025 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджет 504,0 540,0 720,0 
забезпечення безпечного 

перебування дітей в дитячих 

закладах оздоровлення 

відпочинку 

2.8  

Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей,  що потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки,  за межами громади 

 

 

2023-2025 

 

 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджет 900,0 990,0 1000,0 
забезпечення оздоровчими та 

відпочинковими послугами дітей 

громади 

 

2.9 
 

забезпечення впровадження 

системи національного- 

патріотичного виховання та 

козацького вишколу в дитячих 

закладах відпочинку громади 

2023-2025 
 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

міський бюджет 2,0 2,0 2,0 
формування духовно розвинутої 

особистості, патріота своєї 

держави 

  Всього за напрямом 2 :    2264,00 2408,0 2630,0  

  Всього :    2265,00 2409,0 2631,0  

 

 

Секретар міської ради                    Анастасія ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 3-15/VIII 

 

Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження 

Стратегії сталого розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2021-2029 роки» 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., 

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

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 6-9/VIII «Про затвердження 

Стратегії сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади на 

2021-2029 роки», а саме: 

1.1 У Розділ 6. «Стратегічні та операційні цілі», Стратегічна ціль 1. 

«Створення сприятливих умов для подальшого економічного розвитку 

громади», додати пункт 1.5. такого змісту: «Операційна ціль 1.5. Створення 

нових інвестиційних продуктів»; 

1.2. У Розділ 11. «Детальний план заходів Стратегії розвитку Корюківської 

територіальної громади на 2021-2025 роки.» Стратегічна ціль 1. «Створення 

сприятливих умов для подальшого економічного розвитку громади.» 

Операційну ціль 1.1. «Розвиток бізнес середовища громади» доповнити 

пунктом 1.1.7. наступного змісту:  

« 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, та з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 

                                                                



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 4-15/VIII 

 

Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії  

Корюківської міської ради восьмого скликання  

«Про затвердження Положення про уповноважену особу  

Корюківської міської ради» 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., 

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

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 09.11.2021 року № 5-9/VIII «Про затвердження 

Положення про уповноважену особу Корюківської міської ради», а саме: 

1.1. У Розділі ІІІ «Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи» 

пункт 3.9. доповнити абзацом такого змісту: «на період дії воєнного стану, 

введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року відповідно до Указу 

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

стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 

року № 2102-IX, організація та проведення закупівель, визначених у підпункті 

1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 169 

«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)». 

 

2. Вважати, що дані зміни застосовуються з моменту набрання чинності 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 169 «Деякі 

питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану» (зі змінами), а саме з 28.02.2022 року.  



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку, та з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

      

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 

                                                                



 
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 5-15/VIII  

 

Про прийняття відумерлої спадщини  

у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

  

На підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області 

від 01.06.2022 року № 736/79/22, відповідно до Цивільного кодексу України, 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади відумерлу спадщину, а саме: квартиру № 2, що розташована в будинку 

№ 24 по вулиці Червонохутірська в місті Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, та належала Окусок Ганні Федотівні на підставі рішення 

Корюківської міської ради № 171 від 27.12.1994 року (записано у реєстрову 

книгу № 4а під № 609).  

 

2. Виконавчому апарату міської ради: 

2.1. Здійснити заходи щодо державної реєстрації квартири за 

Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради.   

2.2. Забезпечити проведення оцінки для цілей бухгалтерського обліку. 

 

3. Включити квартиру № 2, що розташована в будинку № 24 по вулиці 

Червонохутірська в місті Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області до переліку нерухомого майна Корюківської міської територіальної 

громади. 

 



4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради здійснити оприбуткування на баланс Корюківського міської ради майна, 

що зазначене в пункті 1 даного рішення, відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 6-15/VIII  

 

Про надання згоди на прийняття та прийняття 

майна у комунальну власність Корюківської  

міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши лист Міністерства економіки України від 06.09.2022 року          

№ 3213-06/63777-06, клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

23.08.2022 року № 03-05/207, лист КНП «Корюківська ЦРЛ» від 19.09.2022 

року № 03-05/444, рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

04.08.2022 року № 231 «Про надання згоди на передачу майна у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади», рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.06.2022 року № 193 «Про 

погодження отримання майна у вигляді гуманітарно допомоги», рішення 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 

року № 9-9/VІІІ «Про порушення клопотання щодо передачі у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади нежитлової будівлі», 

Договір про внесок у натуральній формі від 28.10.2021 року № СІК-F-0016, 

укладений між Глобал Комьюнітіз та Корюківською міською радою, акт 

приймання-передачі майна від 25.07.2022 року № АА-К-0572, Договір 

дарування гуманітарної допомоги № 2022/08/08/U25-Koriukiwska та акт 

приймання передачі від 29.08.2022 року, укладені між Фондом Міжнародної 

Солідарності та Корюківською міською радою, акт приймання–передачі майна 

від 14.09.2022 року, укладений між громадською організацією «Соціально – 

реабілітаційне об’єднання інвалідів та людей з особливими потребами «ДАНА-

ЦЕНТР» та Корюківською міською радою, на виконання доручення Прем’єр-

Міністра України від 27.09.2022 року № 16332/3/1-22, відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 



1. Надати згоду на передачу з державної власності у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади нежитлової будівлі за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 85 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1295867874224), що 

розміщена на земельній ділянці площею 0,0376 га (кадастровий номер 

7422410100:01:003:0196). 

1.2. Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання використовувати 

майно зазначене в пункті 1 даного рішення за цільовим призначенням, а саме 

для розміщення структурних підрозділів Корюківської міської ради, і не 

відчужувати у приватну власність. 

1.3. Затвердити техніко – економічне обґрунтування передачі об’єкта 

нерухомості з державної власності у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади (Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 

04061760) в новій редакції, що додається. 
1.4. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади та на баланс Корюківської міської ради нежитлову 

будівлі зазначену в пункті 1 даного рішення.  

1.5. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо державної 

реєстрації даного об’єкта нерухомості. 

 

2. Надани згоду на передачу у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади та на баланс Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради станцію супутникового 

зв’язку Starlink V3, заводський номер КІТ300146439, в кількосі одна одиниця, 

вартістю 43 882,35 грн (сорок три тисячи вісімсот вісімдесят дві гривні 35 коп.). 

 

3. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади відеогастроскоп EG-2990К, серійний номер М122348, вартістю 

1 643 000,00 грн (один мільйон шістсот сорок три тисячі гривень 00 коп.). 

3.1. Передати відеогастроскоп EG-2990К на баланс Комунальному  

некомерціному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради. 

 

4. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади автомобіль швидкої екстреної медичної допомоги типу В з 

обладнанням «RENAULT MASTER», реєстраційний номер СВ8809ЕЕ. 

 

5. Надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти від Фонду 

Міжнародної Солідарності у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади та на баланс Корюківськхї міської ради матеріальні 

цінності згідно переліку, що додається. 

 

6. Надати згоду на прийняття та безоплатно прийняти від громадської 

організацієї «Соціально – реабілітаційне об’єднання інвалідів та людей з 



особливими потребами «ДАНА-ЦЕНТР» у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади та на баланс Корюківськхї міської ради 

дизельний генератор ARMAK AYDJ-22KVA 230/400 В 16 kW вартістю 

265 990,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 50 

коп.). 

 

7. Надати згоду на передачу з державної власності із сфери управління 

Міністерства економіки України з балансу державного підприємства 

«Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади для 

передачі відділу (центру) надання адміністративних послуг Корюківської 

міської ради окреме індивідуально визначене майно – принтер для 

двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним 

енкодером та подвійним модулем ламінування у кількості 1 штука 

(номенклатурний номер 64551) вартістю 123 750,00 (сто двадцять три тисячі 

сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень (без урахування ПДВ). 

7.1. Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання використовувати 

майно зазначене в пункті 7 даного рішення за цільовим призначенням і не 

відчужувати у приватну власність. 

7.2. Затвердити техніко – економічне обґрунтування передачі об’єкта 

нерухомості з державної власності у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади (Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 

04061760), що додається. 
7.3. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади та на баланс Корюківської міської ради майно, 

зазначене в пункті 7 даного рішення.  

 

8. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», Корюківському центру сімейної медицини 

здійснити приймання–передачу майна, вказаного в даному рішенні, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

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 п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 6-15/VIIІ 

 

 

Техніко-економічне обґрунтування 

передачі нежитлової будівлі з державної власності у комунальну  власність 

Корюківської міської територіальної громади 

(Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 04061760) 

 

Загальна характеристика Об’єкта передачі 

 

1. Назва об’єкта: нежитлова будівля. 

2. Загальна площа об’єкта: 211,8 кв.м. 

3. Об’єкт знаходиться за адресою: 15300, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 85. 

4. Власником Об’єкта є: Держава в особі Національної поліції України. 

5. Орган управління – Національна поліція України, код ЄДРПОУ 

40108578. 

6. Форма власності – державна. 

7. Розмір частки: 1. 

8. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1295867874224. 

9. Оснащення Об’єкта: електроустаткування та теплопостачання. 

10. Балансоутримувач Об’єкта: Головне управління Національної поліції в 

Чернігівській області, код ЄДРПОУ 40108651. 

11. Правокористувач Об’єкта: Головне управління Національної поліції в 

Чернігівській області, код ЄДРПОУ 40108651. 

12. Вартість Об’єкта: станом на 20.10.2021 року: 

- первісна балансова вартість 63920,00 грн; 

- сума нарахованого зносу: 55167,33 грн. 

13. Нежитлова будівля розміщена на земельній ділянці площею 0,0376 га 

кадастровий номер 7422410100:01:003:0196. 

 

Обґрунтування доцільності передачі Об’єкта 

 

У квітні 2020 року об’єкт нерухомості - нежитлова будівля, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 85 (реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 1295867874224) передано зі сфери управління Державної 

служби статистики Україні з балансу Головного управління статистики у 

Чернігівській області до сфери управління Національної поліції України в 

оперативне управління (на баланс) Головного управління Національної поліції 

у Чернігівській області на виконання спільного наказу Державної служби 

статистики України та Національної поліції України від 11.03.2020 року № 



100/195. 

На сьогодні будівля не використовується.  

Корюківська міська рада має на меті забезпечити ефективне використання 

нежитлової будівлі за цільовим призначенням, як адмінприміщення для 

розміщення структурних підрозділів Корюківської міської ради. 

Міська рада має можливість провести ремонт нежитлової будівлі  за 

рахунок коштів міського бюджету.  

Очікується, що передача Об’єкта нерухомого майна до комунальної 

власності територіальної громади: 

1) призведе до економії коштів державного бюджету на ремонт та 

утримання Об’єкта; 

2) сприятиме покращенню виконання розширених повноважень органу 

місцевого самоврядування; 

3) площа будівлі дозволить розмістити структурні підрозділи Корюківської 

міської ради.  

4) сприятиме покращенню організації технічного обслуговування і ремонту 

нежитлової будівлі. 

 

Шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності Об’єкта 

після передачі 

 

З метою підвищення ефективності діяльності Корюківської міської ради 

після передачі будівлі у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади передбачається здійснення таких заходів: 

 
 

№ з/п 

 

Етап 

 

Термін реалізації 

1. Переоформлення правовстановлюючих 

документів на Об’єкт  

Протягом 1-го місяця 

після передачі об’єкта 

2. Перегляд обсягу витрат Протягом 6-ти місяців 

після передачі об’єкта 

3. Планування та проведення добудову, 

реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний та поточний ремонт 

Протягом року після 

передачі об’єкті 

 

Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та 

використання Об’єкта 

 

Фінансування витрат на проведення ремонту та на утримання будівлі 

здійснюватиметься із міського бюджету в межах заходів програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади. 

Орієнтовні обсягі фінансування на утримання та проведення ремонту 

Об’єкта: 



 

Стаття витрат 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

централізоване 

теплопостачання 

60 000,00 120 000,00 120 000,00 

постачання 

електроенергії 

17 000,00 33 000,00 33 000,00 

водопостачання та 

водовідведення 

5 000,00 10 160,00 10 160,00 

вивіз побутового сміття 1 000,00 1 800,00 1 800,00 

проведення поточного 

ремонту   

 500 000,00 1 000 000,00 

 

Функціонування Об’єкту буде забезпечено за рахунок коштів місцевого 

бюджету і не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного 

бюджету. 

 

 

Міський голова                               Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 6-15/VIIІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що приймається у комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  
 

№ 

п/п 

Найменування майна Кількість, 

шт  

Ціна, грн Сума, грн 

1 Шоломи пожежні 12 5 150,00 61 800,00 

2 Взуття 12 3 408,00 40 896,00 

3 Рукавиці(подвійні пари: вогнетривкі, технічні) 12 1 797,00 21 564,00 

4 Спеціальний одяг (куртки, легкі куртки, штани) 

комплект 

12 23 029,00 276 348,00 

5 Підшоломники 12 461,00 5 532,00 

6 Петлі евакуаційні 12 144,00 1728,00 

7 Пожежна драбина 1 36 616,00 36 616,00 

8 Мотопомпа 1 23222,00 23 222,00 

9 Бензопила 1 4 976,00 4 976,00 

10 Електрогенератор 1 12 900,00 12 900,00 

11 Лопати 12 645,00 7 740,00 

12 Хлопавки пожежні (для гасіння трави) 12 433,00 5 196,00 

 ВСЬОГО: 100  498 518,00 

 

 

 

Секретор міської ради                                                           Анастасія ПЛЮЩ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 6-15/VIIІ 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ 

ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА:  

ПРИНТЕРІВ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО РЕТРАНСФЕРНОГО 

ДРУКУ SWIFTPRO K60 З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕНКОДЕРОМ ТА 

ПОДВІЙНИМ МОДУЛЕМ ЛАМІНУВАННЯ (ВИРОБНИК - 

КОМПАНІЯ «KANEMATSU») 
 

І. Загальна характеристика майна, що передається 

Принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. Виробник - 

компанія Kanematsu, Японія. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

Товару 

Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за 

одиницю 

виміру без 

ПДВ (грн.) 

Загальна 

вартість              

без ПДВ 

(грн.) 

1 Принтер для 

двостороннього 

ретрансферного 

друку Swiftpro K60 

з безконтактним 

енкодером та 

подвійним модулем 

ламінування 

шт. 1 123 750,00 123 750,00 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

принтера для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування  

(Виробник - компанія Kanematsu, Японія) 

Технологія друку Ретрансферна пігментна фарба 

Можливості друку Одно- або двосторонній друк по краю 

Роздільна здатність друку 600 точок на дюйм (dpi) 

Швидкість друку  

(повнокольоровий друк) 

Односторонній (YMCK) - до 130 карт на 

годину (cph)                                        

Двостороння (YMCKK) - до 70 карт на 

годину (cph) 

Режими кольору True Color  

Місткість карток 

Вхідний лоток – 100 карток 

Вихідний лоток - 100 карток                     

Товщина картки - 0,76 мм до 1,01 мм 



Операційне середовище 
15°C - 35°C 

відсутність пилу 

Фізичні розміри ( принтер з 

модулями ламінації) 
Д 30 см х Ш 76 см х В 36 см 

Вага 32,5 кг 

Підключення USB та Ethernet 

Кодування смарт-карти 

Безконтактні протоколи:  

• ISO 14443 A/B, Mifare                        

• HID iCLASS 

Програмно-апаратні комплекси, що підлягають передачі, це сучасне 

технологічне рішення для внесення відомостей до бланків посвідчення водія, 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших бланків документів 

формату ID-1, що відповідає світовим стандартам галузі захищеного друку.  

ІІ. Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі 

Кабінет Міністрів України 23 лютого 2022 року постановою № 275 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2020 року № 844» встановив, що оформлення і видача 

національного посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного 

засобу здійснюються з використанням бланків попередніх зразків до їх повного 

витрачання, але не пізніше ніж до 31 грудня 2022 року.  

Наявний сьогодні у відділі (Центрі)  надання адміністративних послуг 

Корюківської міської ради програмно-апаратний комплекс, що складається з 

принтера Toppan CP500 з додатковим обладнанням для оформлення та видачі 

посвідчення водія та державної реєстрації транспортних засобів, є застарілим та 

не забезпечує відповідний рівень захисту нанесеної (персоналізованої) 

інформації на документи державного зразка, зокрема в наслідок впливу 

зовнішніх факторів, у зв’язку з чим персональні данні власника документа та 

інші данні протягом року використання стираються що, в рамках реалізації 

норм національних та міжнародних законодавчих та інших нормативно-

правових актів, зокрема означеної вище постанови Кабінету Міністрів України, 

за своєю суттю є неприйнятною та недопустимою. 

З огляду на що, подальша заміна застарілого обладнання на сучасне, 

зокрема на принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування, є в край 

необхідною. По-перше, нове обладнання підтримує функцію нанесення 

додаткового захисного покриття підвищеної міцності, по-друге, забезпечить 

використання ретрансферної технології (технологія передачі зображення, під 

час якої використовуються кольорова та ретрансферна стрічки), по-третє, 

забезпечить у нерозривному циклі електронну та графічну персоналізацію 

документа (нанесення даних, у тому числі і персональних) та на відміну від 

застарілого обладнання підтримує функцію кодування безконтактного 



електронного носія у кожній одиниці обладнання, що в свою чергу може 

забезпечити подальше комплексне впровадження документів нового покоління. 

Таким чином, продовження впровадження сучасного 

високотехнологічного обладнання (програмно-апаратних комплексів, що 

підлягають передачі), яке в одному технологічному циклі забезпечує 

комплексне поєднання різних видів захисту документа з використанням 

спеціальних захисних витратних матеріалів для випуску документів формату 

ID-1, у рази підвищить комплексний захист графічного зображення таких 

документів від підробки та фальсифікації.  

Функціонування програмно-апаратного комплексу нового покоління 

забезпечить надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів 

та видачі національних посвідчень водія у Відділі (Центрі) надання 

адміністративних послуг Корюківської міської ради, повністю прокриє потребу 

громади у випуску документів формату ID-1, у тому числі і з безконтактним 

електронним носієм. 

ІІІ. Визначення джерел фінансування та обсягів витрат для подальшого 

утримання та використання зазначеного майна 

За результатами передачі програмно-апаратних комплексів 

Поліграфкомбінат «Україна» не здійснюватиме будь-яких витрат щодо 

подальшого їх утримання та/або використання у своїй діяльності. 

Разом із зазначеним майном передаються гарантійні права на обладнання 

та Регламент технічного обслуговування принтерів для двостороннього 

ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним 

модулем ламінування. 

Так, гарантійний строк для програмно-апаратних комплексів 

становить 12 (дванадцять) місяців з дати їх передачі Корюківській  міській 

раді, за умови їх належного зберігання та експлуатації у відповідності до вимог 

виробника і починає свій перебіг з дати підписання та/або затвердження 

відповідного акту приймання передачі. 

Порядок та правила проведення регламентно-профілактичного та 

ремонтно-відновлювального обслуговування протягом гарантійного строку 

програмно-апаратних комплексів та їх гарантійний ремонт здійснюються 

авторизованими сервісними центрами ТОВ «ПОЛЛІ-СЕРВІС» у відповідності 

до Регламенту технічного обслуговування принтерів для двостороннього 

ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним 

модулем ламінування у режимі «24/7», що є невід’ємною частиною договірних 

зобов’язань ТОВ «ПОЛЛІ-СЕРВІС» перед Поліграфкомбінатом «Україна». 

ІV. Відповідність функціонального призначення об'єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати 

відповідний об'єкт 

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг Корюківської міської 

ради є структурним підрозділом Корюківської міської ради. 



Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначені Законом 

України «Про адміністративні послуги» (далі – Закон).  

Відповідно до частини першої статті 12 Закону центр надання 

адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий 

орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої 

державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті, в якому 

надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно 

до цього Закону. 

Частиною другою статті 12 Закону визначено, що центри надання 

адміністративних послуг утворюються Київською, Севастопольською міською, 

районною у місті Києві, Севастополі державною адміністрацією; міською, 

селищною, сільською радою. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про 

утворення центру надання адміністративних послуг. 

Кабінет Міністрів України затверджує перелік адміністративних послуг 

органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами 

місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є 

обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 

523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг» (далі – розпорядження) затверджено Перелік 

адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, 

що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання 

делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри 

надання адміністративних послуг. 

Пунктами 131, 141, 142 передбачено, що для центрів надання 

адміністративних послуг, які забезпечені відповідним обладнанням, 

обов’язковим є надання послуг з видачі нового посвідчення водія на право 

керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого, 

обміну посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без 

складання іспитів) та з реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів 

усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з 

обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків 

для разових поїздок. 

Відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, утворений рішенням 1 сесії VIII скликання 

Корюківської міської ради № 9-1/VIII   2 грудня 2020 року.  

ЦНАП утворений з метою запровадження сучасних форм надання 

адміністративних послуг для можливості отримання усіх або найбільш 

поширених адміністративних  послуг, які надаються органами виконавчої влади 

та виконавчими органами Корюківської міської ради, відповідно до чинного 

законодавства України. 



 Узгоджене рішення  про співробітництво  у сфері надання 

адміністративних послуг, що надаються  територіальними органами з надання 

сервісних послуг МВС через ЦНАП  було ухвалено  10 березня 2021 року. 

Міською радою за кошти міського бюджету  у серпні 2021 року було 

придбано рекомендований програмно - апаратний комплекс до складу якого 

увійшов ретрансферний принтер Toppan CP500 призначений для виготовлення 

водійських посвідчень, загальна вартість якого становить 264 тис.грн. Закупівля 

здійснена без застосування конкурентних торгів, так як єдиним монопольним 

постачальником зазначеного обладнання в Україні є ТОВ КОМПАНІЯ 

ТОППТЕК, код за ЄДРПОУ 39342787.  

Декларація про відповідність КСЗІ  вимогам нормативних документів із 

ТЗІ  зареєстрована в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 23.12.2021 року.  Сервісні послуги Міністерства 

внутрішніх справ  через ЦНАП виконавчого апарату Корюківської міської ради 

на придбаному обладнанні не надавались (через брак бланків, через війну). 

Функціонування програмно-апаратних комплексів нового покоління 

забезпечить надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів 

та видачі національних посвідчень водія у Відділі (Центрі) надання 

адміністративних послуг Корюківської міської ради, повністю прокриє потребу 

громади у випуску документів формату ID-1, у тому числі і з безконтактним 

електронним носієм. 

V. Прогноз ефективності діяльності суб'єкта після здійснення 

передачі майна (з визначенням етапів і термінів реалізації). 

Програмно-апаратні комплекси, що підлягають передачі, це сучасне 

технологічне рішення для внесення відомостей до бланків посвідчення водія, 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших бланків документів 

формату ID-1, що відповідає світовим стандартам галузі захищеного друку.  

Оновлення технології та забезпечення дотримання міжнародного 

стандарту ISO/IEC 24789 забезпечить необхідний термін служби документів 

формату ID-1: ідентифікаційних документів, а також документів, які відповідно 

до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту та 

всі складові етапи самого технологічного процесу їх випуску. 

В рамках впровадження програмно-апаратних комплексів буде 

впроваджена оновлена технологія, яка відповідатиме вимогам постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 275 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року  

№ 844», світовим стандартам, завдяки чому виготовлення посвідчення водія та 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу здійснюватиметься виключно із 

застосуванням ретрансферної технології (технологія передачі зображення, під 

час якої використовуються кольорова та ретрансферна стрічки), буде 

забезпечено у нерозривному циклі електронну та графічну персоналізацію 

документа (нанесення даних, у тому числі і персональних) з підтриманням 

функції кодування безконтактного електронного носія у кожній одиниці 

обладнання, а термін «служби» документів формату ID-1 буде збільшено 

шляхом нанесення спеціалізованого захисного покриття, а як наслідок 



забезпечить їх використання протягом терміну, на який такі документи було 

оформлено та видано. 

Загальна кількість населення громади становить 21244  людей, 30 

відсотків  яких є потенційними  отримувачами адміністративних послуг з  

отримання посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. 

Впровадження означених програмно-апаратних комплексів не матиме 

ніякого фінансового навантаження на місцевий бюджет, а їх функціонування 

забезпечить надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів 

та видачі національних посвідчень водія Відділі (Центрі) надання 

адміністративних послуг Корюківської міської ради, повністю прокриє потребу 

громади у випуску документів формату ID-1, у тому числі і з безконтактним 

електронним носієм.  

 

 

Міський голова                               Ратан АХМЕДОВ 
 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 7-15/VIII   

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

 

З метою забезпечення господарської діяльності комунальних підприємств, 

установ та організацій Корюківської міської ради, розглянувши листи КП 

«Корюківкаводоканал» від 23.09.2022 року № 152, РКСЛП «Корюківкаліс» від 

12.08.2022 року № 85, КП «Благоустрій» від 12.09.2022 року №178, 

Корюківської ЖЕК від 09.08.2022 року № 125, КП «Убідьське» від 28.09.2022 

року № 79, Корюківського центру сімейної медицини від 09.08.2022 року               

№ 03-05/202, ВОКМтаС Корюківської міської ради від 12.08.2022 року                 

№ 01-11/345, КНП «Корюківська ЦРЛ» від 19.09.2022 року № 03-05/442, 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в господарське 

відання та до статутного капіталу Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради частину будівлі котельні, 

площею 223,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 99, первісною 

балансовою вартістю 190 891,56 грн (сто дев’яносто тисяч вісімсот дев’яносто 

одна гривня 56 коп.) матеріальні цінності згідно додатку 1 до даного рішення. 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в оперативне 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради приміщення площею 146,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 13,  



первісною балансовою вартістю 71 740,00 грн (сімдесят одна тисяча сімсот 

сорок гривень 00 коп.), знос 100%.  

 

3.  Припинити право господарського відання та передати з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради на баланс та в господарське відання 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

транспортний засіб – легковий автомобіль пасажирський (швидка медична 

допомога) FIAT DUCADO, державний реєстраційний номер СВ 0903 ВЕ, 1994 

року випуску, первісною балансової вартістю 83 380,00 грн (вісімдесят три 

тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.), залишковою балансовою вартістю 

1,00 грн (одна гривня 00 коп.). 

 

4. Передати з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

баланс Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

шини HANKOOK в кількості дві штуки загальною балансовою вартістю 

3 350,00 грн (три тисячі триста п’ятдесят гривень 00 коп.), шини RUNWAY в 

кількості дві штуки загальною балансової вартістю 2 540,00 грн (дві тисячі 

п’ятсот сорок гривень 00 коп.) та автошину бувшого використання в кількості 

одна штука. 

 

5. Припинити право господарського відання та передати з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради на баланс та в господарське відання Корюківської житлово – 

експлуатаційної контори транспортний засіб – автомобіль ВАЗ 21213, 

державний реєстраційний номер СВ 2619 АВ, 2005 року випуску, балансової 

залишковою вартістю 1,00 грн (одна гривня 00 коп.). 

 

6. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» генератор НТР Thiet Hyundai HHY7000FEK в кількості одна 

одиниця, первісною балансовою вартістю 24 049,00 грн (двадцять чотири 

тисячі сорок дев’ять гривень 00 коп.). 

 

7. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради генератори НТР Thiet 

Hyundai HHY7000FEK в кількості п’ять одиниць, первісною балансовою 

вартістю за одиницю 24 049,00 грн (двадцять чотири тисячі сорок дев’ять 

гривень 00 коп.) на загальну суму 120 245,00 грн (сто двадцять тисяч двісті 

сорок п’ять гривень 00 коп.). 

 

8. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до 

статутного капіталу Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради матеріальні цінності в кількості 101 одиниця загальною вартістю 



530 627,00 грн (п’ятсот тридцять тисяч шістсот двадцять сім гривень 00 коп.), 

згідно додатку 2 до даного рішення. 

 

9.  Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, в 

господарське відання та до статутного капіталу Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради теплогенератор модульний 

транспортабельний ТМ-Т-200 «OVK-KZOT»-K-200 первісною балансової 

вартістю 1 135 000,00 грн (один мільйон сто тридцять п’ять тисяч гривень 00 

коп.) та димові труби для модульного теплогенератора транспортабельного 

ТМ-Т-200 «OVK-KZOT»-K-200 первісною балансової вартістю 95 300,00 грн 

(дев’яносто п’ять тисяч триста гривень 00 коп.). 

 

10. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради, ВОКМтаС Корюківської міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», 

Корюківському центру сімейної медицини, РКСЛП «Корюківкаліс», КП 

«Благоустрій», КП «Корюківкаводоканал», КП «Убідьське», Корюківській 

ЖЕК, здійснити приймання–передачу майна вказаного в рішенні відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

 

11. КП «Корюківкаводоканал», КП «Убідьське», КП «Благоустрій», 

Корюківській ЖЕК внести зміни до власних статутів у порядку визначеному 

чинним законодавством.  

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1  

до рішення п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 29 вересня 2022 року № 7-15/VIIІ 

 

 

Перелік майна, 

що передається з балансу Корюківської міської ради на баланс 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 

 

  

Секретар міської ради                                                             Анастасія ПЛЮЩ 

№ 

з/п 

Інвентарний 

номер 

Найменування майна Дата 

введення в 

експлуатацію 

Кількість Первісна 

балансова  

вартість, 

грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1626 Котли НІІСТУ-5 01.02.1986 4 шт 6467,18 6467,18 

2 1627 Насос К 90/35 01.02.1986 1 шт 806,83 806,83 

3 1628 Насос К 45/30 01.02.1986 1 шт 1179,37 1179,37 

4 1631 Підігрівач сирої води 5-

секційнний 

01.02.1986 1 шт 2224,32 2224,32 

5 1634 Апарати електромагнітної 

обробки води в т.ч.1 шт. 

без вирівнювача 

01.02.1986 2 шт 863,46 863,46 

6 1635 Автоматика газового 

обладнання АГК-2У 

01.02.1986 6 шт 2317,65 2317,65 

7 1638 Шафна установка ШП-2 01.02.1986 1 шт 93,60 93,60 

8 1639 Котли  НІІСТУ-5 01.12.2001 2 шт 11488,00 11488,00 

9 1640 Насос К 20/30 01.03.2000 1 шт 144,20 144,20 

10 4484 Лічильник гарячої води 

Ду-15   

01.07.2003 1 шт 147,50 147,50 

11 5402 Водопідігрівач Д-159мм 01.07.2005 4 шт 1606,08 1606,08 

12 9759 Водомір х/в MVN 50-25 

Ду-65мм  

16.11.2010 1 шт 1995,00 1995,00 

13 13650 Насос К20/30 з 

електродвигуном  4 кВт 

14.02.2017 1 шт 2977,72 2977,72 

14 14111 Лічильник холодної води 

MWN-80 Ду-80 

07.08.2018 1 шт 5522,76 

 

2254,98 

15 14112 Насос підживлення 

К45/30 з електродвиг. 4 

кВт 

07.08.2018 1 шт 2070,39 1690,99 

16 14382 Лічильник холодної води 

КВ-1,5 Ду-15мм 

28.01.2020 1 шт 599,23 159,68 

  ВСЬОГО:  29  40 503,29 36 416,56 



 

Додаток 2 

до рішення п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 7-15/VIIІ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається з балансу Корюківської міської ради  

на баланс та до статутного капіталу  

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради   
 

№ 

п/п 

Найменування майна Кількість, 

шт 

Ціна, грн Сума, грн Примітки 

1 Шоломи пожежні 12 5 150,00 61 800,00 - 

2 Взуття 12 3 408,00 40 896,00 - 

3 Рукавиці(подвійні пари: 

вогнетривкі, технічні) 

12 1 797,00 21 564,00 - 

4 Спеціальний одяг (куртки, 

легкі куртки, штани) 

комплект 

12 23 029,00 276 348,00 - 

5 Підшоломники 12 461,00 5 532,00 - 

6 Петлі евакуаційні 12 144,00 1728,00 - 

7 Пожежна драбина 1 36 616,00 36 616,00 До 

статутного 

капіталу 

8 Мотопомпа 1 23222,00 23 222,00 До 

статутного 

капіталу 

9 Бензопила 1 4 976,00 4 976,00 - 

10 Електрогенератор 1 12 900,00 12 900,00 - 

11 Лопати 12 645,00 7 740,00 - 

12 Хлопавки пожежні (для 

гасіння трави) 

12 433,00 5 196,00 - 

13 Відрізна машина  1 32 109,00 32 109,00 До 

статутного 

капіталу 

 ВСЬОГО: 101  530 627,00  

 

 

Секретар міської ради                                                     Анастасія ПЛЮЩ 



                                                                                                                  ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 8-15/VIII  

 

Про оренду майна  

міської комунальної власності 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 9-15/VIII  

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 

 

 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 25.07.2022 року № 138, 

відповідно до Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що затверджений рішенням п’ятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року                                 

№ 30-5/VIІІ, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на списання з балансу Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради основних засобів згідно переліку, що 

додається.  

 

2. КП «Благоустрій» здійснити заходи щодо списання основних засобів, 

вказаних в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                Ратан АХМЕДОВ 

 

  



Додаток  

до рішення п’ятнадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 29.09.2022 року № 9-15/VIIІ 

 

 

Перелік 

основних засобів, які перебувають на бухгалтерському обліку  

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 

та підлягають списанню  

 
№ 

п/п 

Назва  

основного засобу 

Інвентарн

ий номер 

Рік 

введення в 

експлуатац

ію 

Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн. 

Сума 

нараховано

го зносу 

грн. 

на 

01.07.2022р

. 

Залишкова 

балансова 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кущоріз 535 Husqvarna 104018 2017 19349,00 19349,00 0,00 

2 Кущоріз 535 RX1 104020 2015 13304,17 13304,17 0,00 

3 Бензопила ланцюгова 

365 Husqvarna 

104023 2017 18699,00 18699,00 0,00 

 РАЗОМ: 3 об’єкта   51352,17 51352,17  

 

 

Секретар міської ради                Анастасія ПЛЮЩ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

                                                    

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересн’я 2022 року м. Корюківка № 10-15/VIII   

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб та додані до них матеріали, керуючись 

ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

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

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 2 рішення дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 25 січня 2022 року № 15-12/VIII «Про 

дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю)», яким надано дозвіл Бардакову Сергію Васильовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                              

«ім. Куйбишева», а саме:  

«№ 83 рілля, № 83 кормові угіддя» замінити на «№ 85 рілля, № 85 кормові 

угіддя». 

 

2. Внести зміни до пункту 13 рішення дев’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року № 21-9/VIII «Про дозвіл 

на виготовлення документації із землеустрою на території Корюківської міської 

ради», яким надано дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр 

Консалтинг» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки з подальшим правом викупу площею орієнтовно 0,50 га, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02). Земельна ділянка розташована на території Корюківської 

міської ради (Сядринський старостинський округ) Корюківського району 

Чернігівської області, а саме зазначену орієнтовну площу «0,50 га» замінити на 

«4,0 га» у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 11-15/VIII 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб і додані до них матеріали, 

керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл Горусі Денису Вікторовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 594 рілля.  

 



2. Дати дозвіл Батичко Світлані Олексіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 295 рілля. 

 

3. Дати дозвіл Єфіменку Василю Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 279 рілля. 

 

4. Дати дозвіл Єфіменку Василю Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 280 рілля. 

 

5. Дати дозвіл Костриці Альоні Валентинівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 453 рілля. 

 

6. Дати дозвіл Шеєн Ніні Олексіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Україна», а саме:  

№ 296 рілля. 

 



7. Дати дозвіл Савенку Сергію Федоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Червона Зірка», а саме:  

№ 5/187 рілля, № 30/187 кормові угіддя. 

 

8. Дати дозвіл Савенку Сергію Федоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Червона Зірка», а саме:  

№ 6/289 рілля, № 31/289 кормові угіддя. 

 

9. Дати дозвіл Савенку Сергію Федоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Червона Зірка», а саме:  

№ 6/288 рілля, № 31/288 кормові угіддя. 

 

10. Дати дозвіл Ташно Вікторії Вікторівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Леніна», а саме:  

№ 22/202(1) рілля, № 22/202(2) рілля, 11/1202 рілля. 

 

11. Дати дозвіл Помаз Ганні Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«Червона Зірка», а саме:  

№ 6/301 рілля, № 31/301 кормові угіддя. 

 



12. Дати дозвіл Фурман Світлані Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 155 рілля, № 155 кормові угіддя. 

 

13. Дати дозвіл Фурман Світлані Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 337 рілля, № 337 кормові угіддя. 

 

14. Дати дозвіл Фурман Світлані Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 338 рілля, № 338 кормові угіддя. 

 

15. Дати дозвіл Токар Тетяні Антонівні та Смаль Ользі Антонівні на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Шевченка», а саме:  

№ 20 рілля, № 160 сіножаті. 

 

16. Дати дозвіл Супруненку Сергію Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                             

«ім. Куйбишева», а саме:  

№ 336 рілля, № 336 кормові угіддя. 

 



17. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність або користування. 

 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                          

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 12-15/VIII 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

 

 

Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, відповідно до 

Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про 

Державний земельний кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кугук Любові 

Іванівні за межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Передати Кугук Любові Іванівні у власність земельні ділянки, а саме: 

2,6637 га – рілля (пай 18), кадастровий номер 7422489200:07:000:0019; 

1,8151 га – сіножаті (пай 210), кадастровий номер 7422489200:07:000:2333 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Кугук Любов Іванівну використовувати земельну ділянку 

за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного 



кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бардакову Сергію 

Васильовичу за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Бардакову Сергію Васильовичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,5354 га – рілля (пай 81), кадастровий номер 7422489600:03:000:0060; 

0,4543 га –пасовища (пай 81), кадастровий номер 7422489600:03:000:0995 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Бардакова Сергія Васильовича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бардакову Сергію 

Васильовичу за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Бардакову Сергію Васильовичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,5354 га – рілля (пай 82), кадастровий номер 7422489600:03:000:0061; 

0,3501 га –пасовища (пай 82), кадастровий номер 7422489600:03:000:0993 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Бардакова Сергія Васильовича використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Анатоліївні за межами села Білошицька Слобода Корюківського 

району Чернігівської області. 

4.1. Передати Тарасевич Світлані Анатоліївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

2,9573 га – рілля (пай 124), кадастровий номер 7422481000:03:000:1109; 

0,2401 га – сіножаті (пай 35), кадастровий номер 7422481000:03:026:0455; 

0,5328 га –пасовища (пай 378), кадастровий номер 7422481000:03:040:0867 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Білошицька Слобода Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Тарасевич Світлану Анатоліївну використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Ганні 

Тихонівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Летуті Ганні Тихонівні у власність земельні ділянки, а саме: 

1,6163 га – рілля (пай 123), кадастровий номер 7422489600:03:000:0355; 

0,4086 га –пасовища (пай 123), кадастровий номер 7422489600:03:000:0085 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Летуту Ганну Тихонівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дубині Галині 

Іванівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1. Передати Дубині Галині Іванівні у власність земельні ділянки, а саме: 

1,6163 га – рілля (пай 124), кадастровий номер 7422489600:03:000:0356; 

0,4107 га –пасовища (пай 124), кадастровий номер 7422489600:03:000:0086 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Дубину Галину Іванівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Васильовичу за межами села Шишківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Гончаренку Анатолію Васильовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,4784 га – рілля (пай 140), кадастровий номер 7422489600:03:000:0984; 



0,4103 га –пасовища (пай 140), кадастровий номер 7422489600:03:000:0102 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Гончаренка Анатолія Васильовича використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бібік Марії 

Михайлівні за межами села Олександрівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

8.1. Передати Бібік Марії Михайлівні у власність земельні ділянки, а саме: 

3,2644 га – рілля (пай 462), кадастровий номер 7422480500:04:000:0462 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Бібік Марію Михайлівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сергієнко Тетяні 

Іванівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1. Передати Сергієнко Тетяні Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,4784 га – рілля (пай 149), кадастровий номер 7422489600:03:000:0992; 

0,3955 га –пасовища (пай 149), кадастровий номер 7422489600:03:000:0075 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

9.2. Зобов’язати Сергієнко Тетяну Іванівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сергієнко Тетяні 

Іванівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

10.1. Передати Сергієнко Тетяні Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 



1,4784 га – рілля (пай 150), кадастровий номер 7422489600:03:000:0990; 

0,3956 га –пасовища (пай 150), кадастровий номер 7422489600:03:000:0076 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Сергієнко Тетяну Іванівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Марії 

Полікарпівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

11.1. Передати Летуті Марії Полікарпівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5380 га – рілля (пай 331), кадастровий номер 7422489600:03:000:0595; 

0,2834 га –пасовища (пай 331), кадастровий номер 7422489600:03:000:0991 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Летуту Марію Полікарпівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябченко Ганні 

Анатоліївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

12.1. Передати Рябченко Ганні Анатоліївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,5654 га – рілля (пай 375), кадастровий номер 7422489600:03:000:0986; 

0,4128 га –пасовища (пай 375), кадастровий номер 7422489600:03:000:0385 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Рябченко Ганну Анатоліївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябченко Ганні 



Анатоліївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

13.1. Передати Рябченко Ганні Анатоліївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5768 га – рілля (пай 330), кадастровий номер 7422489600:03:000:0594; 

0,2834 га –пасовища (пай 330), кадастровий номер 7422489600:03:000:0988 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Рябченко Ганну Анатоліївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябченко Ганні 

Анатоліївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1. Передати Рябченко Ганні Анатоліївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5687 га – рілля (пай 325), кадастровий номер 7422489600:03:000:0589; 

0,2834 га –пасовища (пай 325), кадастровий номер 7422489600:03:000:0985 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Рябченко Ганну Анатоліївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябченко Ганні 

Анатоліївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

15.1. Передати Рябченко Ганні Анатоліївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,3803 га – рілля (пай 258), кадастровий номер 7422489600:03:000:0576; 

0,2939 га –пасовища (пай 258), кадастровий номер 7422489600:03:000:0989 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

15.2. Зобов’язати Рябченко Ганну Анатоліївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 



16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сорокопуд Ганні 

Олександрівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

16.1. Передати Сорокопуд Ганні Олександрівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9220 га – рілля (пай 327), кадастровий номер 7422489600:03:000:0591; 

0,2834 га –пасовища (пай 327), кадастровий номер 7422489600:03:000:0994 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Сорокопуд Ганну Олександрівну використовувати 

земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бардаковій Олені 

Анатоліївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

17.1. Передати Бардаковій Олені Анатоліївні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,9369 га – рілля (пай 208), кадастровий номер 7422489600:03:000:0478; 

0,3235 га –пасовища (пай 208), кадастровий номер 7422489600:03:000:1995 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Бардакову Олену Анатоліївну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Антоніні 

Іванівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської 

області. 

18.1. Передати Летуті Антоніні Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5381 га – рілля (пай 342), кадастровий номер 7422489600:03:000:0606; 

0,2833 га –пасовища (пай 342), кадастровий номер 7422489600:03:000:0987 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка Корюківського району Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Летуту Антоніну Іванівну використовувати земельну 

ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 



Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

  



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради                                                   Тетяна СКИБА 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради                                           Вікторія БАБИЧ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 13-15/VIII   

 

Про затвердження технічних документацій  

з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради  

Корюківського району Чернігівської області 

 

 

Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області, розроблені Приватним підприємством «Візер», 

керуючись ст.ст. 15, 18, 20, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 201 

Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села Ховдіївка Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села Майбутнє Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області. 

 

3. Встановити, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає 

щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. Ввести в дію з 01 січня 2024 року нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок населених пунктів Корюківської міської ради, а саме: сіл Ховдіївка та 

Майбутнє. 



4.1. З дня введення в дію даного рішення вважати таким, що втратило 

чинність рішення тридцять п’ятої сесії Брецької сільської ради шостого 

скликання від 03.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Брецької сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області» та рішення тридцять п’ятої сесії 

Білошицько-Слобідської сільської ради шостого скликання від 26.06.2015 року 

«Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель сіл населених пунктів Білошицько-Слобідської сільської ради 

Корюківського району Чернігівської області». 

 

5. Рекомендувати органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері земельних відносин забезпечити при веденні Державного земельного 

кадастру практичне застосування технічних документацій з нормативної 

грошової оцінки, зазначених в пунктах 1, 2 даного рішення. 

 

6. Оприлюднити дане рішення відповідно до статті 271.2 Податкового 

Кодексу України. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                 Ратан АХМЕДОВ 
  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 14-15/VIII 

 

Про затвердження документації із землеустрою  

щодо оформлення комунальної власності 

  

 

Розглянувши документацію із землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,0200 га у комунальну власність з цільовим призначенням 

– 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), що розташована за адресою: м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області. 

Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2069. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного 

рішення, за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 15-15/VIII   

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

цільове призначення якої змінюється 

 

 

Розглянувши заяву Станіславського Максима Ігоровича та проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється, керуючись містобудівною документацією «Детальний план 

території орієнтовною площею 8 га по вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської 

області для уточнення рішень генерального плану населеного пункту», 

Земельним кодексом України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 

земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», Законом України «Про 

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

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» площею 0,0746 га, що перебуває у власності 

Станіславського Максима Ігоровича, в землі «12.04 для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства», що розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (в межах населеного пункту м. Корюківка, вул. Кошового, 86) 

Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0746 га, 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1434, що перебуває у власності 

Станіславського Максима Ігоровича (Витяг з Державного реєстру речових прав 



на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.09.2018 р., номер 

запису про право власності 28141891), із земель «02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» в землі «12.04 для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                    

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 16-15/VIII   

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 

Розглянувши клопотання АТ «Чернігівобленерго» та додані до нього 

матеріали, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 

31-33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу 

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

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 

воєнного стану», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі її в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02.) Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» загальною 

площею 0,0026 га, що розташована на території Брецького старостинського 

округу (в межах населеного пункту с. Бреч) Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області. 

1.1. Надати Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» в оренду 

земельну ділянку площею 0,0026 га з кадастровим номером 

7422481500:07:000:0291 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

(КВЦПЗ 14.02.) терміном на 49 (сорок дев’ять) років із земель 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована 

на території Брецького старостинського округу (в межах населеного пункту     



с. Бреч) Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.2. Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою, 

зазначеною в пункті 1.1. даного рішення, в розмірі 7 (сім) % (відсотків) від її 

нормативної грошової оцінки. 

1.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з АТ 

«Чернігівобленерго» договір оренди землі. 

1.4. Зареєструвати право оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 1.1. 

даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 17-15/VIII 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 

Розглянувши клопотання Акціонерного товариства «Оператор 

газорозподільної системи «Чернігівгаз» і додані до нього матеріали, керуючись 

Земельним кодексом України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

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

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Дати згоду Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Чернігівгаз» на поновлення договору оренди земельної ділянки від 

29.11.2007 року площею 0,0673 га, яка розташована за адресою: м. Корюківка 

вул. Бульварна, 13 на наступний термін - строком на 5 ( п’ять ) років.  

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз» 

додаткову угоду про поновлення договору оренди землі від 29.11.2007 року. 

1.2. Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи 

«Чернігівгаз» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 1.1. даного 

рішення, відповідно до норм чинного законодавства. 

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 18-15/VIII  

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок комунальної власності  

 

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч», відповідно до Земельного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди водного об’єкта від 27.08.2015 року, 

відповідно до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» передано у строкове платне володіння і користування 

водний об’єкт із земельною ділянкою водного фонду загальною площею    

1,9905 га для рибогосподарських потреб, в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з «Брецька сільська рада Корюківського району Чернігівської 

області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської 

міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0151. 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

додаткову угоду до договору оренди водного об’єкта від 27.08.2015 року, 

зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

1.2. Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство 

«Бреч» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 1.1. даного рішення, 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 



земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 19-15/VIII   

 

Про видачу дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів 

  

 

Розглянувши клопотання Державного підприємства «Корюківське лісове 

господарство» щодо надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого 

значення, ботанічного заказника місцевого значення «Бурківщина» та 

«Турціївська дача», враховуючи ліміти на використання природних ресурсів у 

межах території та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення по 

ДП «Корюківське лісове господарство» на 2022 рік від 15.09.2022 року                      

№ 11/22, затверджені Департаментом екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до ст.ст. 9, 9-1 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України», ст. 15 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись   

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

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати Державному підприємству «Корюківське лісове господарство» 

дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та 

об’єктів природно-заповідного фонду на 2022 рік, а саме у межах ботанічних 

заказників місцевого значення «Бурківщина» на площі 13,2 га та «Турціївська 

дача» на площі 11,8 га (вибіркова санітарна рубка). 

 

2. Направити дозволи, зазначені в пункті 1 даного рішення, на погодження 

до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації.  

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                    

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 20-15/VIII 

 

Про дозвіл на виготовлення документації  

із землеустрою на території  

Корюківської міської ради 

 

 

Розглянувши клопотання Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» та додані матеріали, 

враховуючи акт комісії з проведення інвентаризації земель лісового фонду на 

території Корюківської міської територіальної громади, керуючись ст.ст. 12, 79-

1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55 Закону України 

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

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Корюківкаліс» дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею у постійне користування 

орієнтовною площею 5600,00 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельні ділянки знаходяться на 

території Корюківської міської ради (за межами населених пунктів) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Зобов’язати Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «Корюківкаліс» укласти договори на виконання робіт по розробці 

документації із землеустрою та подати розроблені документації із землеустрою 

на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про передачу 

земельних ділянок у користування. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 21-15/VIII 

 

Про затвердження на посаду  

 
 

Відповідно до Положення про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 8-36/VIІ 

«Про застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

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

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 

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

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ГРИЦЕНКА Олександра Миколайовича на посаду директора 

Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» з 01 серпня 2022 року по 31 липня 2025 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 22-15/VIII   

 

Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг   

 

 

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг 

для можливості отримання усіх або найбільш поширених адміністративних 

послуг, що надаються органами виконавчої влади та структурними 

підрозділами Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18.08.2021 року № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523», Закону України «Про 

адміністративні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради, що 

додається.  

  

2. Рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 46-9/VІІІ «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг» вважати таким, що втратило чинність.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

  

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 29.09.2022 року № 22-15/VІІІ 

 

 

Перелік  

адміністративних послуг, що надаються через  

відділ надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради 
 

 

№ 

п/п 

 
ідентифікатор 

Назва  

адміністративної послуги 

Правові підстави  

для надання адміністративної послуги 

1 00155 НАДАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 

НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 

ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО 

ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО 

ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО 

ПАЛИВА 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги», Положення про порядок 

призначення житлових субсидій, 

затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.1995 № 848 , 

наказ Міністерства соціальної політики 

України від 02.05.2018 № 604 «Про 

затвердження форми Заяви про 

призначення та надання житлової 

субсидії у грошовій формі та Декларації 

про доходи і витрати осіб, які звернулися 

за призначенням житлової субсидії» 

2 00157 ПРИЗНАЧЕННЯ  ПІЛЬГИ НА 

ПРИДБАННЯ ПАЛИВА, У 

ТОМУ ЧИСЛІ РІДКОГО, 

СКРАПЛЕНОГО БАЛОННОГО  

ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ 

ПОТРЕБ 

Бюджетний кодекс України, Закони 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про 

жертви нацистських переслідувань», 

«Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні, «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про освіту», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 

захист рослин», «Про охорону 

дитинства», «Про культуру», «Основи 

законодавства України про охорону 

здоров’я», постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.04.2019 № 373 «Деякі 

питання надання житлових субсидій та 

пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива і 

скрапленого газу у грошовій формі», 



постанова Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 № 389 «Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї», постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 № 117 «Про 

Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

23.04.2012 № 356 «Про встановлення 

мінімальних норм забезпечення 

населення твердим та рідким пічним 

побутовим паливом і скрапленим газом та 

граничних показників їх вартості для 

надання пільг і житлових субсидій», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій, пільг» 

3 01974 ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ НА 

ОПЛАТУ ЖИТЛА, 

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Бюджетний кодекс України, Кодекс 

цивільного захисту України, Закони 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту, «Про 

жертви нацистських переслідувань», 

«Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917–1991 років», «Про 

соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей, 

«Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соціальний захист», «Про 

Службу безпеки України», «Про освіту», 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

«Про захист рослин», «Про музеї та 

музейну справу», «Про соціальний захист 

дітей війни», «Про охорону дитинства», 

«Про відновлення прав осіб, 

депортованих за національною ознакою», 

«Про культуру», «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання 

житлових субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу у 



грошовій формі» ,  постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2015 № 389 

«Про затвердження Порядку надання 

пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 № 409 «Про встановлення 

державних соціальних стандартів у сфері 

житлово-комунального обслуговування» 

4 00154 ПРИЗНАЧЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ 

УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ 

АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ 

МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ 

ДИТИНУ АБО МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ ЇХ 

ПРОЖИВАННЯ ЧИ 

ПЕРЕБУВАННЯ НЕВІДОМЕ 

Сімейний кодекс України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 189 «Про затвердження 

Порядку призначення та виплати 

тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання 

їх невідоме», Порядок обчислення 

середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї (домогосподарства) для усіх видів 

державної соціальної допомоги, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020  № 632 

«Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

5 00135 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ 

ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО 

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ  

«МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

Указ Президента України від 25.12.2007 

№ 1254 «Про одноразову винагороду 

жінкам, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня»», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

28.02.2011 № 268 «Про виплату 

одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», та одноразової 

матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 06.02.2012 № 59 «Про затвердження 



форм заявки про виділення бюджетних 

коштів, відомості виплати та звіту про 

виплату одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня»» 

6 00139 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Закони України «Про соціальні послуги», 

«Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону дитинства», «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про протидію торгівлі 

людьми», «Про соціальну адаптацію осіб, 

які відбувають чи відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк», «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», «Про зайнятість 

населення», постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 № 585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах», постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2019 № 576 

«Про затвердження Порядку надання 

соціальних послуг особам з інвалідністю 

та особам похилого віку, які страждають 

на психічні розлади», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

13.07.2018 № 1005 «Про затвердження 

форм обліку соціальної роботи з 

сім’ями/особами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження 

форм документів, необхідних для надання 

соціальних послуг», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

17.08.2017 № 1325 «Про затвердження 

форм документів, необхідних для надання 

соціальних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

14.07.2016 № 762 «Про затвердження 

форм документів, необхідних для 

оформлення на обслуговування в 

територіальному центрі соціального 



обслуговування (надання соціальних 

послуг)» 

7 00141 ВИДАЧА ДОВІДКИ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ НЕ 

МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ 

ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.09.2015 № 946 

«Про затвердження форми та Порядку 

видачі довідки для отримання пільг 

інвалідами, які не мають права на пенсію 

чи соціальну допомогу» 

8 00133 ПРИЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 

СІМ’ЯМ 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

Порядок призначення і виплати 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2003 № 250, Порядок 

обчислення середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх 

видів державної соціальної допомоги, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 632 

«Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

9 00143 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 

ЖІНКАМ, ЯКІ НЕ 

ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми, постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження 

форм облікової документації щодо 

призначення державної допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, 

які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, та інструкцій 

щодо їх заповнення» 



10 00144 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ПРИ 

НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг» 

11 01775 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ «ПАКУНОК 

МАЛЮКА» 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2020 № 1180 

«Деякі питання надання при народженні 

дитини одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 17.07.2018  № 1025 «Деякі питання 

надання одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» при 

народженні дитини» 

12 00147 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ПРИ 

УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг». 

13 00149 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, НАД 

ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО 

ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг» 

14 00150 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ 

ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», Порядок обчислення 

середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї (домогосподарства) для усіх видів 

державної соціальної допомоги, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 632 



«Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.06.2006 № 345  «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

15 00959 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ОДНОМУ З 

БАТЬКІВ, УСИНОВЛЮВАЧАМ, 

ОПІКУНАМ, 

ПІКЛУВАЛЬНИКАМ, ОДНОМУ 

З ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ, 

БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ, 

ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА 

ХВОРОЮ ДИТИНОЮ, ЯКІЙ НЕ 

ВСТАНОВЛЕНО 

ІНВАЛІДНІСТЬ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 

«Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг» 

16 00960 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИХОВУЮТЬСЯ У 

БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям», Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

виплати деяких видів допомог, 

компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям 

населення, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг» 

17 00151 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 

ДИТИНСТВА АБО ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям», Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

виплати деяких видів допомог, 

компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям 

населення, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 



21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг» 

18 00152 ПРИЗНАЧЕННЯ  НАДБАВКИ 

НА ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА 

ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про охорону дитинства», 

постанова Кабінет Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям», Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

виплати деяких видів допомог, 

компенсацій, грошового забезпечення та 

оплати послуг окремим категоріям 

населення, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг» 

19 00096 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ 

ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005 № 261 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної 

допомоги на догляд», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг» 

20 00099 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА 

ДОГЛЯД 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005 № 261 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної 

допомоги на догляд», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг» 

21 00101 ПРИЗНАЧЕННЯ Закон України «Про соціальні послуги», 



КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ДОГЛЯД 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З 

ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА 

НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ 

постанова Кабінету Міністрів України від 

23.09.2020 № 859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній 

основі» 

22 02025 ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ 

ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА 

ЗАГАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ВІКУ, АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА 

НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ 

Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1098 «Про затвердження 

Порядку призначення тимчасової 

державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату», наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги» 

23 00103 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА 

ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З 

ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ I 

АБО II ГРУПИ ВНАСЛІДОК 

ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА 

ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКО-

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ 

ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПОТРЕБУЄ 

ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО 

ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА 

НЕЮ 

Закон України «Про психіатричну 

допомогу», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.08.2000 № 1192 «Про 

надання щомісячної грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком 

лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за нею», Порядок 

обчислення середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх 

видів державної соціальної допомоги, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 632 

«Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження 

форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.06.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

24 00112 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ  

ГРОШОВОЇ/МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.04.2017 № 256 «Деякі 



ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

питання використання коштів державного 

бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та 

інших найбільш вразливих категорій 

населення» 

25 00172 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 

СІМ’ЯМ, ЯКІ ВТРАТИЛИ 

ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ ЧИСЛА 

УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 

ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, 

СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації 

за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям 

громадян», постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015 № 285 «Про 

компенсаційні виплати особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги» 

26 01191 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 

ДРУЖИНАМ (ЧОЛОВІКАМ), 

ЯКЩО ТА (ТОЙ) НЕ 

ОДРУЖИЛИСЯ ВДРУГЕ, 

ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН, 

СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ, УЧАСТЮ У 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, У 

ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ, 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ 

ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ ТА 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації 

за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, 



ЗДІЙСНЕННІ НА НИХ 

РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ 

військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям 

громадян», постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015 № 285 «Про 

компенсаційні виплати особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги»  

27 00171 ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ 

БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО 

УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 

ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, 

СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації 

за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям 

громадян», постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015 № 285 «Про 

компенсаційні виплати особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги» 

28 00232 ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЙ ТА 

ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 



АЕС, ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ 

БРАЛИ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ 

ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ ТА 

ВИПРОБУВАНЬ, У 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ 

ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ ТА 

ЗДІЙСНЕННІ НА НИХ 

РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ, 

ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ 

1, АБО 2, АБО 3, ПОТЕРПІЛИМ 

ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ, ВІДНЕСЕНИМ 

ДО КАТЕГОРІЙ 1, АБО 2, АБО 

3, ПОТЕРПІЛИМ ВІД 

РАДІАЦІЙНОГО 

ОПРОМІНЕННЯ, ВІДНЕСЕНИМ 

ДО КАТЕГОРІЙ 1 АБО 2 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації 

за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям 

громадян», постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.05.1992 № 258 «Про норми 

харчування та часткову компенсацію 

вартості продуктів для осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.07.2005 № 562 

«Про щорічну допомогу на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України, наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.09.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

29 00170 ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЙ ТА 

ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЯКІ 

ПОТЕРПІЛИ ВІД 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ІНВАЛІДНІСТЬ ЯКИХ 

ПОВ’ЯЗАНА З 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ 

КАТАСТРОФОЮ, ТА ЇХНІМ 

БАТЬКАМ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 760 «Про затвердження 

Порядку виплати одноразової компенсації 

за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням 



ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям 

громадян», постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.05.1992 № 258 «Про норми 

харчування та часткову компенсацію 

вартості продуктів для осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.07.2005 № 562 

«Про щорічну допомогу на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України, наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 

19.09.2006 № 345 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх 

видів соціальної допомоги» 

30 00220 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ І 

НАЗАД ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 

ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО 

НИХ ОСОБАМ 

Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187 «Про затвердження 

Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення (крім м. Києва) рад», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р .№ 

150», наказ Міністерства соціальної 

політики від 22.01.2018 № 73 «Про 

затвердження форм документів щодо 

забезпечення структурними підрозділами 

з питань соціального захисту населення 

санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій» 

31 00221 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

07.02.2007 № 150 «Про затвердження 

Порядку виплати деяким категоріям осіб 



з інвалідністю грошової компенсації 

замість санаторно-курортної путівки та 

вартості самостійного санаторно-

курортного лікування», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р .№ 

150», постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2017 № 1017 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2004 р. 

№ 785 і від 7 лютого 2007 р .№ 150», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України, наказ Міністерства соціальної 

політики України від 22.01.2018 № 73 

«Про затвердження форм документів 

щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій» 

32 00222 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ 

(ВІДДІЛЕННЯ СПИНАЛЬНОГО 

ПРОФІЛЮ) І  НАЗАД ОСОБАМ, 

ЯКІ  СУПРОВОДЖУЮТЬ ОСІБ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ I ТА II 

ГРУПИ З НАСЛІДКАМИ 

ТРАВМ І ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ХРЕБТА ТА СПИННОГО 

МОЗКУ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.02.2006 № 187 «Про 

затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких 

категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у 

м. Києві держадміністрацій, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення  (крім м. Києва) рад», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

01.03.2017 № 110 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та 

внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України 

від 22.02.2006 № 187 і від 31.03.2015  

№ 200, постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2018 № 633 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187», постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 № 147 «Про 

внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 



Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018  № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій» 

33 00223 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ 

САМОСТІЙНОГО 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛІКУВАННЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

07.02.2007 № 150 «Про затвердження 

Порядку виплати деяким категоріям осіб 

з інвалідністю грошової компенсації 

замість санаторно-курортної путівки та 

вартості самостійного санаторно-

курортного лікування», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

25.01.2012 № 35 «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, 

деяких актів Кабінету Міністрів 

України», постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.11.2015 № 969 «Про 

внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України 

від  17 червня 2004 р. № 785 і від 7 

лютого 2007 р. № 150», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від                        

17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 

2007 р.№ 150», постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 

«Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики України  

від 22.01.2018  № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій» 

34 00224 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 «Про затвердження 

Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання 

програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 № 854 «Деякі питання 



санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої 

вартості путівки для виплати грошової 

компенсації замість путівки громадянам, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

06.06.2018 № 446 «Про внесення змін до 

Порядку надання щорічної грошової 

допомоги для компенсації вартості 

путівок санаторно-курортним закладам та 

закладам відпочинку, здійснення доплат 

за рахунок власних коштів, виплати 

грошової компенсації громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 

«Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики 

України, яким щороку визначається 

розмір грошової компенсації замість 

путівки, відповідно до вимог пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 

08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої 

вартості путівки для виплати грошової 

компенсації замість путівки громадянам, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», наказ 

Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій» 

35 00225 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ НА БЕНЗИН, 

РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОМОБІЛІВ ТА НА 

ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Закони України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про 

гуманітарну допомогу», «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати 

та розміри грошових компенсацій на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне 

обслуговування», наказ Мінпраці від 

02.08.2006  № 295 «Про затвердження 

зразків та форм облікової документації з 

обліку та забезпечення автомобілями 



інвалідів» 

36 01255 ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ  

ПУТІВКИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 

ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО 

НИХ ОСОБАМ 

Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії соціального захисту» від 

22.10.1993 №3551-ХІІ, «Про жертви 

нацистських переслідувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

17.06.2007 № 785 «Про затвердження 

Порядку виплати грошової компенсації 

вартості санаторно-курортного лікування 

деяким категоріям громадян», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

09.07.2008 № 617 «Про внесення змін до 

Порядку виплати грошової компенсації 

вартості санаторно-курортного лікування 

деяким категоріям громадян і Порядку 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян 

органами праці та соціального захисту 

населення», постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.10.2011 № 1109 «Про 

внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.01.2012 № 35 

«Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 

150», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2017 № 294 «Про 

внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.12.2017 № 1017 

«Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2004 р. 

№ 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», наказ Міністерства соціальної 

політики від 22.01.2018 № 73 «Про 

затвердження форм документів щодо 

забезпечення структурними підрозділами 

з питань соціального захисту населення 

санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій» 

37 00168 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ ДО 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 



ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ДІТЯМ ВІКОМ ДО ТРЬОХ 

РОКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО 

ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО 

ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ 

Кабінету Міністрів України від 31.012007 

№ 80 «Про затвердження Порядку 

надання окремим категоріям осіб послуг 

із комплексної реабілітації (абілітації)», 

наказ Міністерства соціальної політики 

України від 27.09.2018 № 1423 «Про 

затвердження форм документів щодо 

направлення окремих категорій осіб на 

комплексну реабілітацію (абілітацію)» 

38 00117 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА 

ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ, 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ У 

ММ. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 

ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА 

ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

АВТОМОБІЛЕМ 

Закони України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про 

гуманітарну допомогу», «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

19.07.2006 № 999 «Про затвердження 

Порядку забезпечення осіб з інвалідністю 

автомобілями», наказ Мінпраці від 

02.08.2006 № 295 «Про затвердження 

зразків та форм облікової документації з 

обліку та забезпечення автомобілями 

інвалідів» 

39 00119 ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ 

ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закони України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

05.04.2012 № 321 «Про затвердження 

Порядку забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за 

самостійно придбані технічні та  інші 

засоби реабілітації, переліків таких 

засобів», наказ Міністерства соціальної 

політики України від 12.09.2018 № 1354 

«Про затвердження форм документів з 

обліку та забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації» 

40 00121 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

БАТЬКАМ БАГАТОДІТНОЇ 

СІМ’Ї ТА ДИТИНИ З 

БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї 

Закони України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2010 № 209 «Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї», наказ Міністерства 

України у справах сім’ї молоді і спорту 

від 13.08.2008 № 3337 «Про єдиний облік 

багатодітних сімей в Україні», наказ 

Міністерства України у справах сім’ї 



молоді і спорту від 29.06.2010 № 1947 

«Про затвердження Інструкції про 

порядок видачі посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї» 

41 00230 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ (ВІДПОВІДНО 

ДО ВИЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ 

Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі 

посвідчень особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

іншим категоріям громадян», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

02.12.1992 № 674 «Про порядок 

віднесення деяких категорій громадян до 

відповідних категорій осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 

«Про затвердження переліків видів робіт і 

місць за межами зони відчуження, де за 

урядовими завданнями у 1986–1987 роках 

виконувались роботи в особливо 

шкідливих умовах (за радіаційним 

фактором), пов’язаних з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи» 

42 00242 ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНННЯ 

ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА 

ОСОБАМ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ З 

ДИТИНСТВА  

Закони України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 

державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.04.2005 № 261 

«Про затвердження Порядку призначення 

і виплати державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю і державної 

соціальної допомоги на догляд», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 11.01.2019 № 35 «Про затвердження 

Порядку оформлення, видачі, обліку та 

зберігання посвідчень для осіб, які 

одержують державну соціальну допомогу 

відповідно до Законів України «Про 

державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» та «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з 

інвалідністю»», наказ Міністерства праці 

та соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства фінансів України від 



30.04.2002 № 226/293/169 «Про 

затвердження Порядку надання державної 

соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» 

43 00751 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ 

Закон України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.1994 № 521 «Про порядок видачі 

посвідчення і нагрудного знака «Ветеран 

праці». 

44 01197 УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, 

ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

Закон України «Про жертви нацистських 

переслідувань», постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.09.2000 № 1467 

«Про затвердження Порядку 

виготовлення та видачі посвідчень, листів 

талонів на право одержання пільгових 

проїзних документів» 

45 00226 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.02.2006 № 187 «Про 

затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких 

категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у 

м. Києві держадміністрацій, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення (крім м. Києва) рад», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

01.03.2017 № 110 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та 

внесення змін до порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України 

від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 

березня 2015 р. № 200», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 № 633 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

22 лютого 2006 р. № 187», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

46 00228 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії соціального захисту», 

«Про жертви нацистських 



(ПУТІВКАМИ) ВЕТЕРАНІВ 

ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ 

УКРАЇНИ „ПРО СТАТУС 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ 

ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ” 

ТА „ПРО ЖЕРТВИ 

НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

переслідувань», постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 

«Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчими органами міських, районних 

у містах (у разі їх утворення (крім м. 

Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 

«Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення 

деяких категорій інвалідів санаторно-

курортними путівками, та внесення змін 

до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 

2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 

200», постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2018 № 633 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187», постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 № 147 «Про 

внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018  № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій», наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 06.02.2008 № 56 

«Про затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого 

населення» 

47 00229 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ГРОМАДЯН, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ 

Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії соціального захисту», 

«Про жертви нацистських 

переслідувань», постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 

«Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчими органами міських, районних 



у містах (у разі їх утворення (крім м. 

Києва) рад», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 110 

«Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення 

деяких категорій інвалідів санаторно-

курортними путівками, та внесення змін 

до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 22 лютого 

2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 

200», постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2018 № 633 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 

№ 187», постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 № 147 «Про 

внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», наказ 

Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018  № 73 «Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-

курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій», наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 06.02.2008 № 56 

«Про затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого 

населення» 

48 02417 НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА 

ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.10.2014 № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб» (зі 

змінами) 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання 

виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам» (зі 

змінами) (далі – постанова № 332) 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2022 № 204-р „Про 

затвердження переліку адміністративно-

територіальних одиниць, на території 

яких надається допомога застрахованим 

особам в рамках Програми «єПідтримка» 

(далі – розпорядження № 204) 

49  ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА 

Порядок призначення і виплати 

державної соціальної допомоги на дітей - 



ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ, ГРОШОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-

ВИХОВАТЕЛЯМ ТА 

ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ 

 

сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші 

ходять за дитиною», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.06.2019 №552 

50  ВИДАЧА ПУТІВКИ НА 

ВЛАШТУВАННЯ ДО 

БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ 

ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ 

ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ГЕРІАТРИЧНОГО 

ПАНСІОНАТУ, ПАНСІОНАТУ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І 

ПРАЦІ, 

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО 

ІНТЕРНАТУ, ДИТЯЧОГО 

БУДИНКУ- ІНТЕРНАТУ АБО 

МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-

ІНТЕРНАТУ 

Закони України «Про соціальні послуги», 

«Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про 

психіатричну допомогу», «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про соціальну адаптацію осіб, 

які відбувають чи відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк», постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 957 

«Про затвердження Типового Положення 

про психоневрологічний інтернат», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 978 «Деякі питання 

соціального захисту дітей з інвалідністю 

та осіб з інвалідністю», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

02.09.2020 № 772 «Про затвердження 

Типового Положення про будинок-

інтернат для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю», наказ Міністерства 

соціальної політики України від 

09.11.2011 № 432 «Про затвердження 

Типового положення про спеціальний 

будинок-інтернат», наказ Міністерства 

юстиції України, Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України «Про 

затвердження Порядку взаємодії установ 

виконання покарань, уповноважених 

органів з питань пробації та суб’єктів 

соціального патронажу під час підготовки 

до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк» 

51  НАДАННЯ ПОСЛУГИ З 

ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 

ТРЬОХ РОКІВ 

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання 

надання послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «муніципальна няня» 



52  ВНЕСЕННЯ ГРОМАДЯН 

ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ В 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РЕЄСТР 

ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ПІЛЬГИ ТА ПІДТРИМКА ЙОГО 

В ДІЮЧОМУ СТАНІ 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, 

які мають право на пільги» 

53  НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ  

ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ПОСТРАЖДАЛИМ 

ВНАСЛІДОК ДІЇ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

Закон України «Про протимінну 

діяльність в Україні» від 06.12.2018 № 

2642-VIII (далі – Закон) 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-

соціальної експертизи» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.11.2013 № 917 «Деякі питання 

встановлення лікарсько-

консультативними комісіями інвалідності 

дітям» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.09.2021 № 1020 «Деякі питання 

призначення і виплати одноразової 

компенсації та щорічної допомоги, 

передбачених Законом України «Про 

протимінну діяльність в Україні» (далі – 

постанова № 1020) 

54  НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ НА 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ПОСТРАЖДАЛИМ 

ВНАСЛІДОК ДІЇ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

Закон України «Про протимінну 

діяльність в Україні»  від 06.12.2018 № 

2642-VIII (далі – Закон) 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-

соціальної експертизи» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.11.2013 № 917 «Деякі питання 

встановлення лікарсько-

консультативними комісіями інвалідності 

дітям» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.09.2021 № 1020 «Деякі питання 

призначення і виплати одноразової 

компенсації та щорічної допомоги, 

передбачених Законом України «Про 

протимінну діяльність в Україні» (далі – 

постанова № 1020) 

55 00169 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ 

ОСОБИ 

Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII (далі – Закон) 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.10.2014 № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб» (далі – 

постанова № 509) 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2022 № 204-р «Про 

затвердження переліку адміністративно-



територіальних одиниць, на території 

яких надається допомога застрахованим 

особам в рамках Програми «єПідтримка» 

(далі – розпорядження № 204) 

56 00050 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

57 00052 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 

ЛИПНЯ 2004 РОКУ, 

ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ 

МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ -

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ  

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

58 00054 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ЮРИДИЧНУ ОСОБУ(КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ  

ТА РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ), 

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО 

УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

59 00056 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО 

СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО 

УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА 

(КРІМ ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 



60 00057 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО 

СТАТУТУ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

61 00058 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

62 00073 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

63 00083 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ 

РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

64 00094 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З 

ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

65 00097 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ 

ЛІКВІДАЦІЇ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

66 00100 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

67 00087 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

СТВОРЕННЯ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 



ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

підприємців та громадських формувань» 

68 00090 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

69 00092 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ (КРІМ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

70 00106 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – 

ПІДПРИЄМЦЯ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

71 00109 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ – 

ПІДПРИЄМЦЯ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 

ЛИПНЯ 2004 РОКУ, 

ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ 

МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

72 00108 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ФІЗИЧНУ ОСОБУ – 

ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО 

МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

73 00107 ДЕРЖАВНА  РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРИПИНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 



ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ 

РІШЕННЯМ 

74 00234 ВИДАЧА ВИТЯГУ З ЄДИНОГО 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 

ПІДПРИЄМЦІВ ТА 

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» 

75 00041 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО,  

ПРАВА  ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО 

БУДІВІНИЦТВА  

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

76 00042 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

РЕЧОВОГО ПРАВА, 

ПОХІДНОГО ВІД ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

77 00049 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК 

БЕЗХАЗЯЙНОГО 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

78 00047 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

79 00043 СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ 

ОБТЯЖЕНЬ, СКАСУВАННЯ 

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРАТОРА (ЗА СУДОВИМ 

РІШЕННЯМ) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

80 00048 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ОБТЯЖЕНЬ РЕЧОВИХ ПРАВ 

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

81 01174 ЗАБОРОНА ВЧИНЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

82  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ІНШОГО (ВІДМІННОГО 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ) 

РЕЧОВОГО ПРАВА НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

83 00081 ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ Стаття 37 Закону України «Про 



ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ НЕ З ВИНИ 

ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ЙОГО ВЕДЕННЯ 

Державний земельний кадастр» 

Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2012 р. № 1051 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг»     

84 01254 НАДАННЯ  ДОВІДКИ ПРО 

ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА 

У ДЕРЖАВНОМУ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

Стаття 36 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» 

Пункти 165, 166, 167, 167-1, 168, 198, 199 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня  

2014 р. № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг»     

85 

 

00060 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ З ВІДОМОСТЯМИ 

ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЇХ 

ОБТЯЖЕННЯ,ОДЕРЖАНИМИ В 

ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»» 

86 00060 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ З УСІМА 

ВІДОМОСТЯМИ, ВНЕСЕНИМИ 

ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ 

КНИГИ,КРІМ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЩО 

ВИНИКЛИ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 

Р. 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»» 

87 00035 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 



З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В 

МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014  № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

88 00059 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ 

З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ 

У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

89 00061 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ДОВІДОК, ЩО МІСТЯТЬ 

УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ 

ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014  № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

90 00062 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ 

ВИКОПІЮВАНЬ З 

КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ КАДАСТРОВОЇ 

КАРТИ (ПЛАНУ) 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

91 00063 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 



питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

92 00080 ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ 

ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ 

ВИТЯГУ 

Закони України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

93 00072 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ 

ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ 

ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА 

СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

94 00064 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ) 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

Пункти 198, 199 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 р. 

№ 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

95 00065 ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У 

МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ 

ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

(ВИКОРИСТАННЯ) 

Земельний кодекс України, Закон України 

«Про Державний земельний кадастр» 

Пункти 198, 199 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051 Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 р. 

№ 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

96 00079 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 



ОБМЕЖЕННЯ У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, 

ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА 

ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО 

ДО НИХ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

97 00070 ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) 

ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»   

98 00074 

 

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) 

ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ 

ТЕРИТОРІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, 

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 

99 00069 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З 

ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 

100 00078 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 

ОБМЕЖЕНЬ У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З 

ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядок ведення 

Державного земельного кадастру, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 

101 00068 ВИДАЧА ВИТЯГУ З 

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З 

НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ 

ЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2021 № 1147 «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок 

102  ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО Закон України «Про державну соціальну 



СКЛАД СІМ’Ї 

(ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У 

ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ОСІБ) 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 22.07.2003 № 204 

«Про затвердження форми Декларації про 

доходи та майновий стан осіб, які 

звернулися за призначенням усіх видів 

соціальної допомоги, та довідки про 

склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб» 

103 00038 ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Закон України від 05.11.2021р.№1871-ІХ 

«Про надання публічних (електронних 

публічних )послуг щодо декларування та 

реєстрації місця проживання в Україні». 

Закон України «Про надання публічних        

( електронних послуг) послуг щодо 

декларації та реєстрації місця проживання 

в Україні» ст.26 ; 

Постанова КМУ від 07.02.2022 №265 

«Порядок декларування та реєстрації 

місця проживання (перебування)»; 

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 

«Про реалізацію експериментального 

проєкту щодо реєстрації, зняття з 

реєстрації місця проживання в 

електронній формі» 

104  ВНЕСЕННЯ ДО ПАСПОРТА 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО  ЗМІНУ 

НУМЕРАЦІЇ БУДИНКІВ, 

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ 

(ПРОСПЕКТІВ, БУЛЬВАРІВ, 

ПЛОЩ,  ПРОВУЛКІВ, 

КВАРТАЛІВ, ТОЩО), 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, 

АДМІНІСТРАТИВНО – 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, 

ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО 

– ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ 

Закони України «Про засудження 

комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 № 207 «Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

105 00034 РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Закон України від 05.11.2021р. № 1871-ІХ 

«Про надання публічних (електронних 

публічних )послуг щодо декларування та 

реєстрації місця проживання в Україні. 

Закон України «Про надання публічних ( 

електронних послуг) послуг щодо 

декларації та реєстрації місця проживання 

в Україні » ст.9; 

 Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 37-1; 

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 

«Про реалізацію експериментального 

проєкту щодо реєстрації, зняття з 

реєстрації місця проживання в 

електронній формі» 



Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 

«Про запровадження експериментального 

проєкту спрощення процесу перевірки 

факту оплати адміністративних та інших 

послуг з використанням програмного 

продукту «check» 

106 00037 ЗНЯТТЯ ІЗ 

ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ 

ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Закон України від 05.11.2021р.№1871-ІХ 

«Про надання публічних (електронних 

публічних послуг) послуг щодо 

декларування та реєстрації місця 

проживання в Україні. 

Закон України «Про надання публічних   ( 

електронних послуг) послуг щодо 

декларації та реєстрації місця проживання 

в Україні» ст.26; 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 37-1; 

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 

«Про реалізацію експериментального 

проєкту щодо реєстрації, зняття з 

реєстрації місця проживання в 

електронній формі» 

107 01217 РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ  

ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ  

ДО 14 РОКІВ  

Закон України від 05.11.2021р.№1871-ІХ 

«Про надання публічних (електронних 

публічних )послуг щодо декларування та 

реєстрації місця проживання в Україні  

Закон України «Про надання публічних 

(електронних послуг) послуг щодо 

декларації та реєстрації місця проживання 

в Україні» ст.9; 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст.37-1; 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст.6; 

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 

«Про реалізацію експериментального 

проєкту щодо реєстрації, зняття з 

реєстрації місця проживання в 

електронній формі». п.2-10; 

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 

«Про запровадження експериментального 

проєкту спрощення процесу  перевірки 

факту оплати адміністративних та інших 

послуг з використанням програмного 

продукту «check» 

108  ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК (ДОВІДКА ФОРМИ 

№ 3 ДФ)» 

Податковий кодекс України, наказ 

Міністерства доходів і зборів України від 

17.01.2014 № 32 «Про затвердження 

Порядку видачі довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок та її 

форми» 

109  ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО Указ Президента України «Про заходи 



ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА 

МАЙНОВИЙ ПАЙ ЧЛЕНА 

КОЛЕКТИВНОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОО 

ПІДПРИЄМСТВА (МАЙНОВИЙ 

СЕРТИФІКАТ) 

щодо забезпечення захисту майнових  

прав селян у процесі реформування 

аграрного сектора економіки», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

28.02.2001 № 177 «Про врегулювання 

питань щодо забезпечення захисту 

майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектору 

економіки» 

110  РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО 

ПРОЕКТУ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  

Закон України «Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

13.07.2016 № 502-р «Про запровадження 

реалізації  пілотного проекту щодо 

державної реєстрації шлюбу» 

111 01815 РЕЄСТРАЦІЯ, 

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ  КОЛІСНИХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

УСІХ                                                       КАТЕГОРІЙ З  ВИДАЧЕЮ 

СВІДОЦТВА ПРО 

РЕЄСТРАЦІЮ ТА НОМЕРНИХ 

ЗНАКІВ, ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З 

ВИДАЧЕЮ ОБЛІКОВОЇ 

КАРТКИ ТА НОМЕРНИХ 

ЗНАКІВ ДЛЯ РАЗОВИХ 

ПОЇЗДОК  

Закони України «Про дорожній рух»,  

«Про адміністративні послуги» 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про 

затвердження Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на 

шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, 

марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів»;  

від 16 вересня 2020 року № 844 «Про 

затвердження зразків бланків і технічних 

описів бланків національного та 

міжнародного посвідчень водія, свідоцтва 

про реєстрацію транспортного засобу, 

тимчасового реєстраційного талона 

транспортного засобу та зразка 

розпізнавального автомобільного знака 

України та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»; 

від 04 червня 2007 року № 795 «Про 

затвердження переліку платних послуг, 

які надаються підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ, Національної поліції та 

Державної міграційної служби, і розміру 

плати за їх надання»; 

від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі 

питання надання підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної 

міграційної служби платних послуг»; 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2014 року № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних 

послуг через центри надання 

адміністративних послуг» 



112 00743 ВИДАЧА НОВОГО 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ НА 

ПРАВО КЕРУВАННЯ  

ТРАНСПОРТНИМИ 

ЗАСОБАМИ ЗАМІСТЬ 

ВТРАЧЕНОГО АБО 

ВИКРАДЕНОГО 

Закони України «Про дорожній рух», 

«Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», «Про 

адміністративні послуги» 

Постанови Кабінету Міністрів України:  

від 08 травня 1993 року № 340 «Про 

затвердження Положення про порядок 

видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними 

засобами»;  

від 16 вересня 2020 року № 844 «Про 

затвердження зразків бланків і технічних 

описів бланків національного та 

міжнародного посвідчень водія, свідоцтва 

про реєстрацію транспортного засобу, 

тимчасового реєстраційного талона 

транспортного засобу та зразка 

розпізнавального автомобільного знака 

України та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»;  

від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі 

питання надання підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної 

міграційної служби платних послуг»;  

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2014 року № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних 

послуг через центри надання 

адміністративних послуг» 

113 00509 ОБМІН ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 

НА ПРАВО КЕРУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИМИ 

ЗАСОБАМИ (БЕЗ СКЛАДАННЯ 

ІСПИТІВ) 

Закони України «Про дорожній рух», 

«Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», «Про 

адміністративні послуги» 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 08 травня 1993 року № 340 «Про 

затвердження Положення про порядок 

видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними 

засобами»; 

від 16 вересня 2020 року № 844 «Про 

затвердження зразків бланків і технічних 

описів бланків національного та 

міжнародного посвідчень водія, свідоцтва 

про реєстрацію транспортного засобу, 

тимчасового реєстраційного талона 

транспортного засобу та зразка 

розпізнавального автомобільного знака 

України та внесення змін до деяких 



постанов Кабінету Міністрів України»;  

від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі 

питання надання підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної 

міграційної служби платних послуг»; 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2014 року № 523-р 

«Деякі питання надання адміністративних 

послуг через центри надання 

адміністративних послуг» 

114 01369 КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА 

«ЄМАЛЯТКО» 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для 

реалізації прав дитини», Порядок надання 

комплексної послуги «єМалятко», 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2019 № 1166 

  1)ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ  

НАРОДЖЕННЯ  ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ 

ДИТИНИ 

Закон України « Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» 

  2)РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ  

Закон України « Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

  3)ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ 

ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» 

  4)ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ 

НА ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИХОВУЮТЬСЯ У 

БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ 

Закон України «Про охорону дитинства» 

  5)ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ 

ПРО ДИТИНУ ДО РЕЄСТРІВ 

ПАЦІЄНТІВ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ В 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ БАЗІ ДАНИХ 

ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування 

населення» 

  6) РЕЄСТРАЦІЯ У 

ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ -ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКІВ 

Податковий кодекс                                                                                                                                                                                     України 

  7) ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї  

ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 

СІМ’Ї 

Закон України «Про  охорону дитинства» 

  8) ВИЗНАЧЕННЯ 

НАЛЕЖНОСТІ 

НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ 

Закон України «Про  громадянство 

України» 

  9) ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  Закон України «Про                                                                                                                                                                                                           Єдиний державний 



ПРО НОВОНАРОДЖЕНУ 

ДИТИНУ ДО ЄДИНОГО  

ДЕРЖАВНОГО 

ДЕМОГРАФІЧНОГО РЕЄСТРУ 

З                                                                                      ПРИСВОЄННЯМ 

УНІКАЛЬНОГО  НОМЕРА 

ЗАПИСУ В НЬОМУ 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують  особу чи її спеціальний 

статус» 

115  ПРИЗНАЧЕННЯ/ВИПЛАТА 

ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ/ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

(ІНШИХ ВИПЛАТ) 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІШЕННЯМИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА 

МІСЬКОЇ РАДИ 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» від 21.03.1991 № 875-XII 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 12.04.2017 № 256 «Деякі питання 

використання коштів державного 

бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та 

інших найбільш вразливих категорій 

населення» 

116 01454 РЕЄСТРАЦІЯ ПАСІКИ Закон України «Про бджільництво», 

Порядок реєстрації пасіки, який 

затверджений наказом Мінекономіки від 

19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у 

сфері бджільництва» 

117  ВИДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО 

ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2022 р. № 722 «Деякі питання 

здійснення дозвільних та реєстраційних 

процедур у будівництві в умовах 

воєнного стану» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження 

Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» (зі змінами) 

118  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА 

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2022 р. №722 «Деякі питання 

здійснення дозвільних та реєстраційних 

процедур у будівництві в умовах 

воєнного стану» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження 

Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» (зі змінами) 



119  НАДАННЯ ДУБЛІКАТА 

БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА 

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.06.2022 р. №722 «Деякі питання 

здійснення дозвільних та реєстраційних 

процедур у будівництві в умовах 

воєнного стану» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження 

Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» (зі змінами) 

120  НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ 

УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ 

ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 

БУДІВНИЦТВА 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово–

комунального господарства від 31.05.2017 

№ 135 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

06.11.2017 № 289 «Про затвердження 

Переліку об’єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються» (із змінами) 

121  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА 

ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ 

ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 

БУДІВНИЦТВА 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово–

комунального господарства від 31.05.2017 

№ 135 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

06.11.2017 № 289 «Про затвердження 

Переліку об’єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються» (із змінами) 

122  СКАСУВАННЯ 

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА 

ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ 

ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (стаття 31). 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 27). 



БУДІВНИЦТВА Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово–

комунального господарства від 31.05.2017 

№ 135 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень» 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

06.11.2017 № 289 «Про затвердження 

Переліку об’єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються» (із змінами) 

123  ВИДАЧА ДОВІДОК ПРО ТЕ, 

ЩО ГРОМАДЯНИН НЕ Є 

ЧЛЕНОМ ОСОБИСТОГО 

СЕЛЯНСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Закон України «Про особисте селянське 

господарство» 

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 14.04.2017 

№572 «Про затвердження Порядку обліку 

особистих селянських господарств 

сільськими, селищними та міськими 

радами» 

Наказ Державної служби статистики 

України від 11.04.2016 № 56 «Про 

затвердження Інструкції з ведення по 

господарського обліку в сільських, 

селищних та міських радах» 

Наказ Державної служби статистики 

України від 24.11.2015 № 340 «Про 

затвердження типових форм первинної 

облікової документації для сільських, 

селищних та міських рад» 

 
Примітка: послуги передбачені переліком надаються після отримання відповідних повноважень від органів 

виконавчої влади, укладання всіх необхідних договорів (меморандумів), встановлення необхідного 

програмного забезпечення та технічного обладнання. 

 

 

Секретар міської ради                                                              Анастасія ПЛЮЩ                   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 23-15/VIII 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

та проведення повторних громадських слухань 

 

 

Розглянувши протокол громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території для будівництва житлових котеджів в с. Бреч 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області 

орієнтовною площею 1,50 га» від 09.02.2022 року, відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 

19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні», 

Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 року № 290 та Порядку розроблення, 

оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року                

№ 926, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1.3 рішення дев’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 47-9/VIII «Про розроблення 

детальних планів територій», виклавши в новій редакції, а саме: 

«1.3. Детального плану території для будівництва готельного комплексу в 

с. Бреч Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області 

орієнтовною площею 1,55 га.». 



2. Провести повторні громадські слухання щодо проєкту містобудівної 

документації «Детального плану території для будівництва готельного 

комплексу в с. Бреч Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області орієнтовною площею 1,55 га» (далі – Детальний план)              

17 жовтня 2022 року о 13:00 годині в приміщенні Корюківської міської ради за 

адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, II поверх (зала засідань). 

2.1. Забезпечити розміщення проєкту Детального плану в приміщенні 

Корюківської міської ради по вул. Бульварна, 6 в м. Корюківка. 

2.2. Визначити начальника Відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головний 

архітектор Лихотинську Лілію Анатоліївну відповідальною за організацію 

проведення громадських слухань (надалі – відповідальна особа). 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради: 

3.1. Не пізніше 06 жовтня 2022 року розмістити на офіційному вебпорталі 

міської ради проєкт Детального плану та оголошення з інформацією про дату, 

час та місце проведення слухань, способи надання пропозицій та зауважень до 

проєкту Детального плану. 

3.2. Не пізніше 06 жовтня 2022 року оприлюднити оголошення у 

друкованих засобах масової інформації про проведення громадських слухань 

відповідно до Положення. 

3.3. Забезпечити аудіо та/або відеофіксацію проходження громадських 

слухань. 

 

4. Встановити строк до 07 листопада 2022 року для ознайомлення з 

проєктом Детального плану та подачі пропозицій громадськості до проєкту 

Детального плану. Подання пропозицій розпочинається з моменту 

оприлюднення повідомлення про початок процедури розгляду.  

 

5. Відповідальній особі забезпечити оформлення та оприлюднення 

протоколу за результатами громадського обговорення відповідно до 

Положення. 

 

6. Секретарю міської ради Плющ А.В. забезпечити оприлюднення даного 

рішення в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                  Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

          

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 24-15/VIII  

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 

 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», з метою забезпечення 

належного рівня діяльності комунального некомерційного підприємства, 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», керуючись ст. 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити пункт 3.2 Розділу 3 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Статуту Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради абзацом наступного змісту: 

« - надання працівникам Підприємства додаткових соціальних гарантій, у 

тому числі купівля житла.». 

 

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради в новій 

редакції, що додається. 

  

3. КНП «Корюківська ЦРЛ» здійснити відповідно до вимог чинного 

законодавства України державну реєстрацію змін до установчих документів 

підприємства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                               Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення пятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.09.2022 року № 24-15/VIІI 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«КОРЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради (надалі - Підприємство) є закладом 

охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним (неприбутковим) 

підприємством. 

1.2. Підприємство прийняте в міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади на підставі рішення Корюківської районної ради 

від 04.09.2020 року № 16-31/VII «Про передачу об’єктів спільної власності 

територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району в міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» та рішення 

сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 

року № 6-41/VII «Про прийняття майна та юридичних осіб у міську комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади». Підприємство створене 

на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

1.3. Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада 

в особі Корюківської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним 

та підконтрольним Власнику. Управління Підприємством здійснює Виконавчий 

комітет Корюківської міської ради (далі – Орган управління) відповідно до 

делегованих Власником повноважень. 

1.4. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 

спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 

прибутку. 

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров’я 

наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, 

загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів 

виконавчої влади, відповідними рішеннями Власника, місцевих органів 

виконавчої влади та цим Статутом. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 

2.1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради. 

2.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «Корюківська ЦРЛ». 

2.3. Місцезнаходження Підприємства: 15300, Україна, Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101. 

 

3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та 

обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики 

захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 



3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 

- медична практика з надання вторинної медичної допомоги населенню; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 

населення з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 

лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) 

станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 

щодо ведення здорового способу життя; 

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 

лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу, та інших провідних клінік України 

(спеціалізовані центри), а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування 

та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; 

- експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та 

продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, 

що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих 

до медико-соціальних експертних комісій; 

- участь у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо формування здорового способу життя; 

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення медикаментами та лікарськими засобами населення у 

визначеному законодавством порядку та відповідно до бюджетного забезпечення 

галузі охорони здоров’я; 

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 

порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; 

- участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної 

допомоги та шляхів їх вирішення; 

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 

розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- навчально-методична, науково-дослідницька робота; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників Підприємства; 

- ліцензована у встановленому порядку діяльність, пов’язана з 

придбанням зберіганням, перевезенням, пересиланням, відпуском, 

використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 

речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; 

- залучення медичних працівників для надання вторинної медичної 

допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-

підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних 

працівників для надання якісних послуг; 



- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної 

допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 

третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що 

опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою та 

правоохоронними органами; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх 

стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань; 

- медична практика заспеціальностями вказаними в ліцензії; 

- організація та надання кваліфікованої планово-консультативної 

медичної допомоги; 

- вивчення, впровадження у практику роботи стаціонару Підприємства 

та поліклінічного відділення сучасних методів і засобів діагностики і лікування, 

роботи передових лікувально-профілактичних закладів, створення умов для 

творчої праці лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу; 

- координація і спрямування зусиль організацій, установ та підприємств 

на усунення або максимальне зменшення факторів, що шкідливо впливають на 

здоров'я і працездатність населення, а також на найповніше задоволення його 

потреб у медичній допомозі; 

- організація роботи по охороні материнства і дитинства; 

- проведення заходів по захисту населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами, матеріально-

технічними та медикаментозним забезпеченням, санітарним транспортом; 

- правовий, соціальний і професійний захист медичних працівників; 

- ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання 

джерел іонізуючого випромінювання; 

- огляд на стани сп’яніння алкогольного та наркотичного походження; 

- профілактичні медичні огляди населення, в т. ч. наркологічні та 

психіатричні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та 

працівників інших професій, в т. ч. попередні, періодичні, позачергові; 

- організація і надання платних послуг з медичного обслуговування 

населення відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним 

законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами; 

- проведення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист 

здоров’я населення, запобігання захворювань, забезпечення надання населенню 

гарантованого рівня медичної допомоги; 

- залучення до консультацій хворих висококваліфікованих спеціалістів 

з обласних лікувально-профілактичних закладів та працівників науково-дослідних 

інститутів; 

- організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи; 

- аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства і його 

структурних підрозділів та розробка фінансових планів; 



- здійснення закупівлі, зберігання та використання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших 

засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів;  

- облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та 

інвентарю; 

- планування та проведення ремонтно-будівельних робіт; 

- надання майна в оренду; 

- прийом та розгляд звернень громадян в межах компетенції; 

- організація проходження навчально-виробничої та переддипломної 

практики студентами медичних навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації; 

- підприємство здійснює також інші види діяльності, які не заборонені 

чинним законодавством України і відповідають меті та предмету діяльності, що 

передбачені даним статутом; 

- надання працівникам Підприємства додаткових соціальних гарантій, у 

тому числі купівля житла. 

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх 

медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної 

освіти. 

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 

реєстрації. 

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном, що є міською 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади на праві 

оперативного управління. 

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 

організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно 

організовує виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і реалізує їх 

за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством 

та цим Статутом. 

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство 

залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види 

ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 

казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, 

штампи, а також бланки з власними реквізитами. 

4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та 

особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 

справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

4.8. Штатний розпис Підприємства затверджується органом управління. 



4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 

практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, 

які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. 

4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи 

(прибутки) або їх частину серед Власників, працівників (окрім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших повязаних з ними осіб. 

4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.10. 

Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для 

фінансування видатків на утримання такого неприбуткового підприємства, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

 

5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

 

5.1. Майно Підприємства є міською комунальною власністю Корюківської 

міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, 

основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому 

Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 

5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 

розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів 

без попередньої згоди Власника. Підприємство не має права безоплатно 

передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) 

крім випадків, прямо передбачених законодавством та рішеннями Власника. Усі 

питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться 

на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Власником. 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення 

органу місцевого самоврядування; 

5.3.2. Кошти державного та місцевого бюджету (районного, сільських, 

селищних, міських, обласного бюджетів); 

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди 

Власника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше 

майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг); 

5.3.4. Цільові кошти; 

5.3.5. Кредити банків; 

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб; 

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 

юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 

5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених законодавством; 

5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством. 

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених чинним законодавством України та відповідними рішеннями 

Власника. 

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань під гарантію Власника. 



5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на 

праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до 

чинного законодавства України та в порядку визначеному Власником. 

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, 

веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 

уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 

Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до 

чинного законодавства України та виключно для забезпечення статутної 

діяльності. 
5.9. Підприємство здійснює розрахунок тарифів на медичні та інші послуги. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

6.1. Підприємство має право: 

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності 

та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених на Підприємство завдань. 

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 

діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 

завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності 

кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення. 

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 

фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з 

іноземними організаціями відповідно до законодавства. 

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. 

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

6.1.7. Співпрацювати з іншими лікувально-профілактичними закладами 

різних рівнів, науковими установами. 

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 

компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я на їх запит. 

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 

чинного законодавства України за погодженням із Власником. 

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

6.2. Обов’язки Підприємства: 

6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Власника, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 



6.2.2. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 

забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та 

норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

6.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов'язкових 

платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.2.4. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 

підвищення кваліфікації працівників. 

6.2.5. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 

Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

7.1. Суб’єктами управління Підприємством є:  

7.1.1. Корюківська міська рада – Власник. 

7.1.2. Виконавчий комітет Корюківської міської ради – Орган управління. 

7.1.3. Генеральний директор. 

7.2. Корюківська міська рада, як Власник, в порядку і межах, визначених 

чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення про: 

7.2.1. Створення, реорганізацію, припинення (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення, ліквідацію) діяльності Підприємства, створення ліквідаційної 

комісії. 

7.2.2. Затверджує Статут Підприємства, вносить зміни до нього. 

7.2.3. Відчуження, списання, заставу та передачу в користування майна, 

рухомого та нерухомого майна, індивідуально визначеного майна, що є міською 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади. 

7.2.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що 

закріплене за Підприємством на праві оперативного управління; 

7.2.5. Створення або припинення діяльності підрозділів (в тому числі 

відокремлених), лікувально-профілактичних підрозділів Підприємства. 

7.2.6. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, кредитні договори та договори застави. 

7.2.7. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

7.3. Виконавчий комітет Корюківської міської ради, як Орган 

управління, в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим 

Статутом: 

7.3.1. Здійснює контроль за дотриманням положень Статуту та приймає 

відповідні рішення у випадках їх порушень. 

7.3.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання; 

7.3.3. Здійснює фінансовий контроль за його некомерційною діяльністю;  

7.3.4. Погоджує створення представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії); 

7.3.5. Затверджує встановлення надбавок, доплат і надання матеріальної 

допомоги генеральному директору, які не передбачені Контрактом. 



7.3.6. Встановлює тарифи на медичні та інші послуги у відповідності до 

законодавства. 

7.3.7. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

 

7.5. Генеральний директор Підприємства: 

7.5.1. Поточне керівництво Підприємством здійснює генеральний директор 

Підприємства, який призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору та звільняється з посади Корюківським міським головою. Генеральний 

директор може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених 

Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно до закону. 

7.5.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси 

в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 

відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені 

документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим 

посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах 

Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші 

рахунки. 

7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 

тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та 

Органу управління. 

7.5.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з 

вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги. 

7.5.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану 

Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників 

ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються 

Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління 

Підприємству майна міської комунальної власності і доходу згідно з вимогами 

законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів. 

7.5.6. Користується правом розпорядження майном та коштами 

Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 

ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна.  

7.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 

обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства. 

7.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 

документації. 

7.5.9. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє 

відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є 

обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю 

рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками 

Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення 

фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в 

установленому порядку штатним розписом. 



7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 

7.5.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення 

належних умов праці. 

7.5.13. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 

плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

7.5.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини 

керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством. 

7.5.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші 

положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: 

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи 

Підприємства; 

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні 

внески, гранти та дарунки; 

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та 

медичних виробів. 

7.5.16. У порядку встановленому Власником та відповідно до вимог 

законодавства має право укладати договори оренди майна. 

7.5.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального 

директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом. 

7.6. Несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і 

достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством 

порядку. 

7.7. У разі відсутності генерального директора Підприємства або 

неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує  інша 

особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

 

8.1. Структура Підприємства включає: 

І. Адміністративно-управлінський апарат.  

ІІ. Відділення Корюківської ЦРЛ. 

ІІІ. Допоміжні підрозділи. 

Структура Підприємства затверджується Власником. Перелік відділень та 

допоміжних підрозділів Підприємства затверджується наказом Керівника 

Підприємства за погодженням із Органом управління. 

8.2 Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 

Підприємства затверджуються його керівником. 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 

Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які 

діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 

представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а 



також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 

Представники профспілкової організації, представляють інтереси працівників в 

органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство 

зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його 

управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

Підприємством. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. 

Повноваження цих органів визначаються законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору надається керівнику 

Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш 

ніж один раз на рік. 

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а 

також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 

відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 

отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і 

системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та 

інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у 

колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата 

працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством 

мінімального розміру заробітної плати.  

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому 

порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання 

зобов'язань щодо оплати праці. 

9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством. 

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 

облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних 

працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 

ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 

фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України. 

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання 

передбачених форм звітності вiдповiдним органам. 

 



11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за 

рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 

рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) всі активи Підприємства передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу міського бюджету. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Власником або за рішенням суду. 

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення 

вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування 

рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про 

ліквідацію. 

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 

інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і 

строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 

повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 

дебіторської заборгованості Підприємства. 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 

установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від 

імені Підприємства, що ліквідується. 

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства. 

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства про працю. 

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення 

до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи. 

 

 

Міський голова                                                                                Ратан АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 25-15/VIII   

 

Про затвердження рішень  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

 

 

Заслухавши інформацію працівників виконавчого апарату міської ради 

щодо затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради: 

- від 30 серпня 2022 року № 256 «Про внесення змін до Положення про 

умови та порядок надання громадянам разової адресної матеріальної 

допомоги»; 

- від 30 серпня 2022 року № 257 «Про внесення змін до Порядку надання 

разової матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей 

загиблих». 

 

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 № 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 
                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 26-15/VIII   

 

Про надання згоди на отримання кредиту 

та передачі в заставу грошових коштів 

 

 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс», з метою забезпечення 

належного рівня діяльності комунального підприємства, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» (ЄДРПОУ 05389126) (надалі 

– РКСЛП «Корюківкаліс») на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 

2 000 000,00 грн (два мільйона гривень 00 коп.) строком на 12 місяців на 

фінансування обігових коштів (розрахунки з постачальниками, тощо) зі сплатою 

13% річних за користування кредитними коштами.  

1.1. Уповноважити директора РКСЛП «Корюківкаліс» Гриценка 

Олександра Миколайовича, або на час його відсутності особу, яка його заміщує, 

укласти кредитний договір з уповноваженим банком на умовах зазначених в 

пункті 1 цього рішення з можливістю самостійного визначення інших умов цього 

договору на власний розсуд, виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, 

необхідні для реалізації цього рішення у тому числі підписувати договори про 

внесення змін до кредитного договору, договори про відкриття банківських 

рахунків у тому числі депозитних тощо, а також договори про внесення змін до 

них. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 02006320) (надалі – КНП «Корюківська ЦРЛ») передати в заставу               

АТ «Укрексімбанк» грошові кошти в сумі 2 060 000,00 грн (два мільйона 



шістдесят тисяч гривень 00 коп.), що будуть розміщені в АТ «Укрексімбанк» на 

депозит строком понад 12 місяців, в якості забезпечення за договором 

відновлюваної кредитної лінії РКСЛП «Корюківкаліс» (ЄДРПОУ 005389126) в 

сумі 2 000 000,00 грн (два мільйона гривень 00 коп.) строком на 12 місяців.  

2.1. Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки генерального 

директора КНП «Корюківська ЦРЛ» Пивовара Сергія Григоровича, або на час 

його відсутності особу, яка його заміщує, укласти договір застави з АТ 

«Укрексімбанк» на умовах зазначених в пункті 2 цього рішення з можливістю 

самостійного визначення інших умов цього договору на власний розсуд, 

виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього 

рішення у тому числі підписувати договори про внесення змін до договору 

застави, договори про відкриття банківських рахунків у тому числі депозитних 

тощо, а також договори про внесення змін до них. 

 

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 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

29 вересня 2022 року м. Корюківка № 27-15/VIII   

 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

керуючись Конституцією України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, 

ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, рішенням четвертої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року                      

№ 54-4/VІIІ «Про внесення змін до рішень міської ради щодо вартості продажу 

земельних ділянок», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нерухоме майно, 

що належить Мальчевському Віктору Анатолійовичу на праві приватної 

власності. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Шевченка, 52,     

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, кадастровий номер 

земельної ділянки: 7422410100:01:002:0700, площею 0,0284 га, цільове 

використання – для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ (КВЦПЗ 03.09). 

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 

ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 32 985,00 грн (тридцять дві тисячі 

дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 1 даного 

рішення, у сумі 34 634,25 грн (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири 

гривні 25 коп.) без урахування ПДВ. 



1.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 1 даного рішення, за                           

34 634,25 грн (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять чотири гривні 25 коп.) 

без урахування ПДВ. 

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 800,00 грн (вісімсот 

гривень 00 коп.), що сплачені Мальчевським Віктором Анатолійовичем 

відповідно до договору від 20.09.2022 року № 1/2022 на рахунок Корюківської 

міської ради, в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею 0,0284 га, що 

розташована за адресою: вулиця Шевченка, 52, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області. 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 33 834,25 грн (тридцять три 

тисячі вісімсот тридцять чотири гривні 25 коп.) від загальної вартості земельної 

ділянки повинні бути сплачені Мальчевським Віктором Анатолійовичем до 

укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, що зараховуються до 

міського бюджету.   

1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК 

у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України 

(ел.адм.подат.), код 37972475. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти 

та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Мальчевським 

Віктором Анатолійовичем. 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Мальчевського Віктора 

Анатолійовича з урахуванням вимог пунктів 1.1. – 1.4. даного рішення. 

1.7. Повний розрахунок Мальчевським Віктором Анатолійовичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в пункті 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми коштів. 

1.8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15.12.2022 р. з 

Мальчевським Віктором Анатолійовичем з дня укладання договору купівлі – 

продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: вулиця Шевченка, 52, 

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, площею 0,0284 га. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 


