
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 04.11.2022 р. № 129 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 07.11.2022 року 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади  за 9 місяців 2022 року. 

2. Про внесення змін до програм. 

3. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки. 

4. Про спрямування залишків коштів субвенцій. 

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

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

6. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

оренду комунального майна. 

7. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти. 

8. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. 

9. Про погодження примусового відчуження майна. 

10. Про затвердження штатних розписів. 

11. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту. 

12. Про впорядкування адресного господарства. 

13. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. 

14. Про надання допомоги на поховання. 

15. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

16. Про затвердження акту. 

17. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

18. Про розгляд скарги на рішення а дміністративної комісії. 

19. Про надання разової матеріальної допомоги. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                              № 350 

 

Про звіт про виконання бюджету  

Корюківської міської територіальної громади 

за 9 місяців 2022 року 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст.28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2022 року: 

- по доходах бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі  

179 399,60 тис. гривень, в тому числі по доходах загального фонду у сумі 

170 713,50 тис. гривень та  спеціального фонду у сумі 8 686,10 тис. гривень; 

- по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади  у 

сумі 173 021,00 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі 

141 613,20 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 3 1407,80 тис. гривень. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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 131490,0 125731,5 95,6

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 118900,0 88885,0 91882,6 103,4

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900,0 88885,0 90058,1 101,3

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 1824,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320,0 5715,0 5000,2 87,5

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940,0 7780,0 3347,6 43,0

18000000 Місцеві податки 40290,0 29110,0 25501,1 87,6

18010000 Податок на майно 23175,0 17155,0 15553,8 90,7

18050000 Єдиний податок  17115,0 11955,0 9947,3 83,2

20000000 Неподаткові надходження 2250,0 1648,0 1772,6 107,6

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50,0 35,0 131,4 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50,0 35,0 131,4 В/100

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            2170,0 1590,5 1563,5 98,3

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555,0 1130,0 1207,8 106,9

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 600,0 450,0 347,6 77,2

22090000 Державне мито  15,0 10,5 8,1 77,1

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

24000000 Iншi неподаткові надходження 30,0 22,5 77,7 В/100

24060000 Інші надходження  30,0 22,5 77,7 В/100

Разом власних доходів 181700,0 133138,0 127504,1 95,8

40000000 Офіційні трансферти 56418,7 43558,3 43209,4 99,2

41000000 Від органів державного управління 56418,7 43558,3 43209,4 99,2

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55553,4 42820,7 42820,7 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 222,1 151,1 151,1 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547,5 490,8 141,9 28,9

41058400

Субвенція на закупівлю закладами охорони здоров’я послуг щодо 

проектування і встановлення кисневих станцій 95,7 95,7 95,7 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 238118,7 176696,3 170713,5 96,6

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 265,0 197,8 96,3 48,7

19000000 Інші податки і збори 265,0 197,8 96,3 48,7

20000000 Неподаткові надходження 9047,9 6785,9 6757,4 99,6

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 7,6

25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047,9 6785,9 6749,8 99,5

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1818,5 1818,5 1823,4 100,3

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 9,0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 11131,4 8802,2 8686,1 98,7

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

Разом доходів по спеціальному фонду 11131,4 8802,2 8686,1 98,7

ВСЬОГО ДОХОДІВ 249250,1 185498,5 179399,6 96,7

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету міської ради  

від 07 листопада 2022 року № 350                                                              

"Про звіт про виконання  бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року"

Виконання  бюджету Корюківської міської територіальної громади за  9 місяців  2022 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на 9 

місяців  2022 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 26532,7 20982,5 14679,9 70,0 55,3

1000 Освіта 132735,5 108068,3 80909,5 74,9 61,0

2000 Охорона здоров’я 12413,7 11433,7 8629,4 75,5 69,5

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 16588,0 12608,0 10446,5 82,9 63,0

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 198,6 141,9 115,2 81,2 58,0

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 

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

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110,6 824,5 475,0 57,6 42,8

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 210,0 180,0 153,3 85,2 73,0

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390,0 300,7 182,6 60,7 46,8
3240 Інші заклади та заходи 13887,2 10369,3 9520,4 91,8 68,6
4000 Культура і мистецтво 12545,5 10410,4 6675,9 64,1 53,2
5000 Фізична культура і спорт 2462,3 2020,2 1390,7 68,8 56,5

6000 Житлово - комунальне господарство 23610,0 20823,7 11252,8 54,0 47,7

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 228,9 228,9 95,3 41,6 41,6

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 15615,2 12860,3 9295,9 72,3 59,5

6030 Організація благоустрою населених пунктів 5575,5 5544,1 913,0 16,5 16,4

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні 

послуги 2190,4 2190,4 948,6 43,3 43,3

7000 Економічна діяльність 2794,4 2688,9 1184,2 44,0 42,4

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 1069,6 50,9 50,9

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 86,9 81,4 64,7 79,4 74,4

8000 Інша діяльність 5715,0 5715,0 4369,7 76,5 76,5

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 2198,5 2198,5 1960,9 89,2 89,2

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 3516,5 3516,5 2408,7 68,5 68,5

Разом  по загальному фонду 235397,0 194750,6 139538,6 71,6 59,3

Міжбюджетні трансферти 2094,6 2094,6 2074,6 99,0 99,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1916,6 1916,6 1916,6 100,0 100,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 158,0 158,0 158,0 100,0 100,0

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) 237491,6 196845,2 141613,2 71,9 59,6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180,0 135,0 0,0 0,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 43100,2 31407,8 72,9 72,9
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 15409,3 6624,9 43,0 43,0

Бюджет розвитку 27143,7 24713,3 91,0 91,0

7130 Здійснення заходів із землеуствою 33,3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 513,9 69,6 13,5 13,5

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40,4 26,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 280591,8 196845,2 173021,0 87,9 61,7

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220,4 161,0 0,0 0,0 0,0



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                              № 351 

 

Про внесення змін до програм 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми 

О.М., начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І., 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

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

начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. прийняти 

до відома.  

 

2.  Внести зміни та доповнення до Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік, що 

затверджена рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VІІІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

300,0 тис.грн 

 

 

2.2.  В пункті 6 «Фінансове забезпечення Програми» в абзаці 2 цифри               

«240,0 тис.грн» замінити цифрами «300,0 тис.грн». 

 

3. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року  



№ 4-9/VІІІ, а саме: 

3.1.  Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

всього  

1 450 000,00 

 

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

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

 

4. Внести зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки 9 

державної пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках, що затверджена 

рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 06.02.2020 року № 3-33/VІІ, саме: 

4.1.  Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, усього: 

2020 рік – 200 000 грн 

2021 рік – 250 000 грн 

2022 рік – 700 000 грн 

 

4.2.  Додаток 1 до Програми викласти в новій редакції, що додається. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 07.11.2022 року № 351 

 

«Додаток 1  

до Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 

 

 

Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації Програми 

у 2022-2024 роках 

 

                                                              

(грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього 2022р. 2023р. 2024р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

450 000 

 

150 000 150 000 

 

150 000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

800 000 250 000 250 000 300 000 

3. Придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 

відділення поліції (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області)  

200 000 200 000   

  

Разом 

 

 

1 450 000 

 

600 000 

 

400 000 

 

450 000 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 

» 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 07.11.2022 року № 351 

 

«Додаток 1 до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Підвищення рівня 

оперативної 

готовності щодо 

гасіння пожеж та 

здатності до 

проведення 

аварійно-

рятувальних і 

інших 

невідкладних робіт 

Підрозділом 

Закупівля: 

паливно-

мастильних 

матеріалів; 

форменного одягу; 

спеціального 

захисного одягу; 

касок пожежних; 

засобів 

радіозв’язку; 

засобів малої 

механізації; 

медичних 

препаратів для 

медичних укладок; 

запасних частин для 

2020-2022 

рік 

Корюківська 

міська рада 

Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

2020 рік – 200,0 

2021 рік – 250,0 

2022 рік – 700,0 

Покращення 

оперативності та 

злагодженості 

дій при гасінні 

пожеж та 

ліквідації 

надзвичайних 

подій, ситуацій 

Підрозділом, 

розширення 

можливості 

Підрозділу 

щодо 

проведення 

аварійно-

рятувальних і 



пожежних 

автомобілів. 

інших 

невідкладних 

робіт. 

 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

» 

 

 

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 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                              № 352 

 

Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М про внесення змін до Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року №5-31/VІІ, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

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

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», ст. 27, 28 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М. прийняти до відома. 

 

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

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                     

№ 5-31/VIІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 



7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн 

2021 рік – 14860000,00 грн 

2022 рік – 46050000,00 грн 

 

2.2. Розділ 4 «Основні завдання Програми, обсяги та джерела 

фінансування» доповнити абзацом 16 такого змісту: «забезпечення виплати 

лізингових платежів, викуп переданого у користування майна, здійснення 

виплати лізингових платежів та сплата відсотків». 

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

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступній редакції: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

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

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

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

4. КП «Убідьське» 1 730 000,00 3 230 000,00 4 200 000,00 

 Разом 14 130 000,00 14 860 000,00 46 050 000,00 

 

2.4.  Доповнити Програму Додатком 1, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 07.11.2022 року № 352 

 

«Додаток 1  

до Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 

 

 

Забезпечення зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності 

 
                   

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(завдання) 

Перелік 

заходу 

Програми 

Предмет 

фінансового 

лізингу  

Джерела 

фінансува

ння 

Всього  

витрати 

 

у тому числі по роках (тис. 

грн.) 

Відповідальний 

за виконання 

заходу 
2020 2021 2022 

1. Фінансова 

підтримка КП 

«Корюківкаводока

нал» 

Забезпечення 

виплати 

лізингових 

платежів, 

викуп 

переданого у 

користування 

майна. 

Фінансове 

забезпечення 

погашення 

відсотків 

Установка глибокої 

біологічної очистки 

стічних вод 

«ВІОТАL-500-ВТ» 

- 1 одиниця. 

Установок 

знезараження 

стічної води ОДВ-

50 – 1одиниця.  

кошти 

міського 

бюджету 

3368,685 - - 3368,685 Корюківська 

міська рада,  

КП 

«Корюківкаводок

анал» 



фінансового 

лізингу.  

Всього 

 

   3368,685 - - 3368,685  

 

 

Секретар міської ради              Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 

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 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                              № 353 

 

Про спрямування залишків 

коштів субвенцій  
      

Відповідно до пункту 22-2 Закону України «Про внесення змін до розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших 

законодавчих актів» від 15.03.2022 року № 2134-XI, керуючись п. 15 рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року 

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної 

техніки), що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 300001,00 грн спрямувати 

на поточний ремонт нежитлової будівлі для забезпечення належних умов для 

підрозділу територіальної оборони. 

 

2. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або за ознакою статі що склався станом на 01.01.2022 

року в сумі 722081,23 грн спрямувати на поточний ремонт місця проживання 

внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. ХХХ  м. Корюківка. 

 

3. Залишок коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022 

року в сумі 440441,28 грн спрямувати на проведення будівельних робіт за 

проектом «Капітальний ремонт укриття в КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101». 

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської 



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

бюджет Корюківської міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                      № 354 

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

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

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 249 250 072,50 гривень, в тому числі 

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

спеціального фонду міського бюджету 11 131 400,00 гривень згідно з додатком 

1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 279 313 225,37 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 236 535 370,42 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 42 776 854,95 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40 400,00 гривень; 



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

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

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

40 400,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 30 414 494,95 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 30 414 494,95 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 86 459 386,73 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 

 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
9320000 9320000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
5400000 5400000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
5500000 5500000 0

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

підакцизних товарів
3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0

18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000

19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
850000 850000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
600000 600000 0 0

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

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

22090000 Державне мито 15000 15000

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ
бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення змін до 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0

24060300 Інші надходження 30000 30000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1818500 0 1818500 1818500

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1818500 1818500 1818500

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1818500 1818500 1818500

Разом 192831400 181700000 11131400 1818500

40000000 Офіційні трансферти 56418673 56418673 0 0

41000000 Від органів державного управління 56418673 56418673 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
55553400 55553400

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 55553400 55553400

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 865272,50 865272,50 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

222070 222070

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

547540 547540

41058400

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 

встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився 

на початок бюджетного періоду

95662,50 95662,50

ВСЬОГО 249250072,50 238118672,50 11131400 1818500

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 30243152,87 -1402302,08 31645454,95 31363254,95

208000 30243152,87 -1402302,08 31645454,95 31363254,95

208100 30243152,87 29012192,87 1230960,00 948760,00

208400 0 -30414494,95 30414494,95 30414494,95

600000 30243152,87 -1402302,08 31645454,95 31363254,95

602000 30243152,87 -1402302,08 31645454,95 31363254,95

602100 30243152,87 29012192,87 1230960,00 948760,00

602400
0 -30414494,95 30414494,95 30414494,95

30243152,87 -1402302,08 31645454,95 31363254,95

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення 

змін до десятої сесії  Корюківської міської ради

восьмого скликання від 10 грудня  2021 року

№ 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2



    

(грн)

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

0100000 104910695,42 88396595,42 40160385,00 9012645,00 16514100,00 31802104,95 30272004,95 1530100,00 0,00 0,00 30272004,95 136712800,37

0110000 104910695,42 88396595,42 40160385,00 9012645,00 16514100,00 31802104,95 30272004,95 1530100,00 0,00 0,00 30272004,95 136712800,37

Х 0100 Х 23635850 23635850 16480300 1095200 0 0 0 0 0 0 0 23635850

0110150 0150 0111 22886625 22886625 16480300 1095200 22886625

0110180 0180 0133 749225 749225 749225

Х 1000 Х 23066162,19 23066162,19 12990185 4864885 0 993300 10400 982900 0 0 10400 24059462,19

0111010 1010 0910 23017113,55 23017113,55 12950000 4864885 982900 982900 24000013,55

0111200 1200 0990 27670 27670 22660 10400 10400 10400 38070

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

Х 2000 Х 12407406 12407406 0 0 0 1246635,28 1246635,28 0 0 0 1246635,28 13654041,28

0112010 2010 0731 10284600 10284600 1140441,28 1140441,28 1140441,28 11425041,28

0112111 2111 0726 2032806 2032806 106194 106194 106194 2139000

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 15916360 15916360 10689900 654760 0 49347,17 49347,17 0,0 0,0 0,0 49347,17 15965707,17

0113050 3050 1070 198600 198600 198600

0113124 3124 1090 50000 50000 26847,17 26847,17 26847,17 76847,17

0113133 3133 1040 1110600 1110600 589900 214100 1110600

0113160 3160 1010 280000 280000 280000

0113192 3192 1030 390000 390000 390000

0113241 3241 1090 13322160 13322160 10100000 440660 22500 22500 22500 13344660

0113242 3242 1090 565000 565000 565000

Х 6000 Х 20874660 4606550 0 2397800 16268110 1135000 1135000 0 0 0 1135000 22009660

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116012 6012 0620 95300 95300 1135000 1135000 1135000 1230300

0116020 6020 0620 13944110 13944110 13944110

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення

видатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

усього

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

усього

Загальний фонд

            з   них

видатки 

споживання 

          з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання від 

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

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

Охорона здоров’я

Разомвидатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання дошкільної освіти

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Освіта

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Житлово - комунальне господарство

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість



0116030 6030 0620 4511250 4511250 2397800 4511250

0116071 6071 0640 2190400 2190400 2190400

Х 7000 Х 1719405 1473415 0 0 245990 27863922,50 27830622,50 33300 0 0 27830622,50 29583327,5

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 0

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

0117412 7412 0451 160000 160000 160000

0117461 7461 0456 1392500 1392500 1392500

0117650 7650 0490 30000 30000 10000 10000 10000 40000

0117660 7660 0490 59900 59900 59900 59900

0117670 7670 0490 27503800 27503800 27503800 27503800

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 36000 36000 36000

Х 8000 Х 7290852,23 7290852,23 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 7804752,23

0118110 8110 0320 2228995 2228995 2228995

0118240 8240 0380 5061857,23 5061857,23 5061857,23

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Інша діяльність

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

Організація благоустрою населених пунктів

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Здійснення заходів із землеустрою

Економічна діяльність

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Заходи та роботи з територіальної оборони

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства



0600000 126074265 126074265 80557220 14693330 0 10610750 2545750 8065000 0 0 2545750 136685015

0610000 126074265 126074265 80557220 14693330 0 10610750 2545750 8065000 0 0 2545750 136685015

Х 0100 Х 1282150 1282150 1038150 0 0 0 0 0 0 0 0 1282150

0610160 0160 0111 1282150 1282150 1038150 1282150

Х 1000 Х 109784365 109784365 70814070 12872180 0 10545750 2545750 8000000 0 0 2545750 120330115

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 30424300 30424300 11150000 10901300 7500000 7500000 37924300

0611031 1031 0921 55553400 55553400 45535500 55553400

0611061 1061 0921 2075100 2075100 2500000 2500000 2500000 4575100

0611070 1070 0960 4735800 4735800 2710000 711390 4735800

0611080 1080 0960 6350215 6350215 4350915 661500 90000 90000 6440215

0611141 1141 0990 5574700 5574700 3850000 166100 5574700

0611142 1142 0990 166000 166000 166000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 138250 138250 113305 45750 45750 45750 184000

Х 4000 Х 12545450 12545450 7090000 1821150 0 65000 0 65000 0 0 0 12610450

0614030 4030 0824 2660600 2660600 1400000 417300 5000 5000 2665600

0614040 4040 0824 1276800 1276800 640000 110600 10000 10000 1286800

0614060 4060 0828 8495050 8495050 5050000 1293250 50000 50000 8545050

0614082 4082 0829 113000 113000 113000

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

0615011 5011 0810 148000 148000 148000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2224300 2224300 1615000 2224300

3700000 5551410 5551410 973500 32300 0 364000 364000 0 0 0 364000 5915410

3710000 5551410 5551410 973500 32300 0 364000 364000 0 0 0 364000 5915410

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

3710160 0160 0111 1256810 1256810 973500 32300 1256810

Х 9000 Х 4294600 4294600 0 0 0 364000 364000 0 0 0 364000 4658600

3719320 9320 0180 700000 700000 700000

3719770 9770 0180 3416600 3416600 3416600

3719800 9800 0180 158000 158000 364000 364000 364000 522000

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 236536370,42 220022270,42 121691105 23738275 16514100 42776854,95 33181754,95 9595100 0 0 33181754,95 279313225,37

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

Міський голова

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення 

згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної 

незалежності україни, її територіальної цілісності

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Державне управління

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Державне управління

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Освіта

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Ратан АХМЕДОВ



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

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

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

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення змін до 

рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради 

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

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 07 листопада  

2022 року № 354 "Про внесення змін 

дорішення  десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 4-10 / VIIІ 

"Про бюджет Корюківської міської

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"  

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 55 553 400

41051200/25100000000 222 070

41053900/ 25100000000 198 600

41058400/25100000000 95 662,50

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет Чернігівської 

області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

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

послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 

періоду/ Обласний бюджет Чернігівської області

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету/ Обласний 

бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК



410539000/25532000000 348 940

Х 56 418 672,50

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 158000

3719820 9820

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для 

здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та 

з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти 

України та забезпечення національної безпеки, усунення 

загрози небезпеки державної незалежності України, її 

територіальної цілісності 20000

3719320 9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду/ Обласний бюджет Чернігівської області 700000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний бюджет 

Чернігівської області 1665000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний бюджет 

Корюківського району 1751600

Х Х УСЬОГО за розділом 1 4294600

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади

УСЬОГО за розділом 1

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам



3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів/ Державний бюджет 364000

Х Х УСЬОГО за розділом I,II, у тому числі: 4658600

Х Х загальний фонд 4294600

Х Х спеціальний фонд 364000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

II. Трансферти із спеціального фонду



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми  згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації проєкту 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проєкту, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 

проєкта на кінець 2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 30272004,950110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл. 2022 700000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Капітальний ремонт укриття в КНП 

Корюківська ЦРЛ" за адресою: Чернігівська 

обл., м.Корюківка, вул.Шевченка, 101 2022 440441,28

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 2022 106194

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 

розмірів) житлового будинку за адресою вул. 

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

Корюківського району, Чернігівської області, 

для облаштування притулку для осіб, які 

постаждали від домашнього насильства" 2022 26847,17

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116012 6012 620

Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії Капітальні видатки 2022 1135000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 

забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень терапевтичного 

відділення Комунального некомерційного 

підприємства Корюківська центральна 

районна лікарні Корюківської міської ради за 

адресою: 15300, Чернігівська обл., 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2022 100000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем хірургічного 

відділення із встановленням та підключенням 

обладнання кисневого генератора 

Комунального некомерційного підприємства 

"Корюківська центральна районна лікарня" 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 101" 2022 49000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція існуючої системи забезпечення 

медичним киснем хірургічного відділення із 

встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101" 2022 95662,50

0117560 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 2022 10000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів Капітальні видатки 2022 59900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки 2022 27503800

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 2545750

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення змін до  рішення десятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 

року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році



0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2022 2500000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 45750

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 32817754,95 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 80950111,73 49759406,78 31190704,95 30603104,95

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма заходів з відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 

роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 122000 122000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 248100 248100

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 318125 318125

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки" (залишок коштів освітньої 

субвенції станом на 01.01.2022 року)

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 (зі змінами) 632928,55 632928,55

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 10984600 10284600 700000 700000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки" (залишок коштів освітньої 

субвенції станом на 01.01.2022 року)

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 (зі змінами) 440441,28 440441,28 440441,28

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 2139000 2032806 106194 106194

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 90000 90000

0113124 3124 1090

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022 -2026 роки

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 76847,17 50000 26847,17 26847,17

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 1110600 1110600

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 210000 210000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 390000 390000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Програма соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської 

міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 ( зі змінами 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 

25.05.2022 № 154) 250000 250000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 133600 133600

0116012 6012 0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки" (залишок коштів освітньої 

субвенції станом на 01.01.2022 року)

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 (зі змінами) 1230300 95300 1135000 1135000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки", "Програма розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019, дев’ятої сесії 

восьмого скликання від 

09.11.2021 13213610 13213610

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання безпритульності та розмноження 

бродячих тварин на території Корюківської міської ради на 

2020-2022роки,

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019, 99800 99800

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очистку притоків додаткових вод системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 421000 421000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма відшкодування втритрат комунального 

підприємства "Корюківкаводоканал" за оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків 

Корюківської міської ради вузлами комерційного обліку 

води на 2022-2023 роки

Рішення тринадцятої сесії 

иКорюківської міської ради 

від 30.06.2022 159710 159710

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 49990 49990

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення  громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки"

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 4035610 4035610

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2022-2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 225840 225840

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 150000 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2022-2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 49900 49900

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 2190400 2190400

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 113290 79990 33300

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму

Усього
Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 07 листопада 2022 року № 354 "Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восього скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ 

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних



0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 256922,50 256922,50 256922,50

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 160000 160000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

Програма «Розвиток житлово-комунального 

господарства та благоустрій населених пунктів 

Корюківської міської ради» на 2019-2024роки

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 1392500 1392500

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 40000 30000 10000 10000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 59900 59900 59900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП 

"Убідське")

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

10.05.2022 № 133 1251000 1251000 1251000

0117670 7670 0491

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП 

"Корюківкаводоканал")

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

25.05.2022 № 135 26186000 26186000 26186000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 - 2022 роки" (КП 

"Благоустрій")

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 

12.07.2022 № 197 66800 66800 66800

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 20915 20915

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 36000 36000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 2228995 2228995

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік

Рішення виконкому 

від 10 травня 2022 

№ 101 3328000 3328000

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (залишок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення доступності широкосмугавого доступу до 

Інтернету в сільській місцевості)

Рішення виконкому 

від 10 травня 2022 

№ 101 227505 227505

0118240 8242 0382 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (залишок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної 

техніки)

Рішення виконкому 

від 18 жовтня 2022 

№ 326 300001 300001

0118240 8243 0383 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (залишок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або за ознакою статі)

Рішення виконкому 

від 18 жовтня 2022 

№ 326 722081,23 722081,23

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання від 

15.12.2020 513900 513900

0118831 8831 1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва "Власний дім"на 2021-2023 роки на території 

Корюківської міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 220400 180000 40400

0119320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (залишок коштів освітньої субвенції станом 

на 01.01.2022)
Рішення виконкому від 18 

жовтня 2022 № 326 700000 700000

0119770 9770 0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік

Рішення виконкому 

від 10 травня 2022 

№ 101 3246600 3246600

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 158000 158000

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 

рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально - технічного стану 9 

державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 

2020-2022 роки

Рішення тридцять третьїї сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.02.2020 364000 364000 364000

0119820 9820 0180

Субвенція з місцевого бюджету дердавному 

бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із 

законом заходів загальної мобілізації та з 

метою відсічі збройної агресії Російської 

Федерації проти України та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державної незалежності україни, її 

територіальної цілісності

Програма підтримки діяльності органів виконавчої 

влади Корюківського району на 2022 рік

Рішення 

виконавчого 

комітету від 

21.04.2022 № 90 20000 20000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 5509275 3009275 2500000 2500000

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 415800 415800

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у 

закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2021 39375 39375

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки" (залишок коштів освітньої 

субвенції станом на 01.01.2022 року)

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 (зі змінами) 2075100 2075100

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти Міська програма "Шкільний автобус" на 2021-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2020 № 6-12/VIII 2500000 2500000 2500000

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 366000 366000

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 113000 113000

РАЗОМ 86459386,73 52768681,78 33690704,95 33103104,95

Ратан АХМЕДОВМіський голова



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 355 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону  

про оренду комунального майна 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № LLЕ001-

UA-20221028-51509 сформований 03.11.2022 року та наданий ТОВ «Українська 

Універсальна Біржа», відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 року № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану», враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання орендних відносин 

щодо оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № LLЕ001-

UA-20221028-51509 сформований оператором електронного майданчика –  

Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 

03.11.2022 року о 20:00:03 з передачі в оренду будівлі токарної майстерні, 

площею 26,7 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 132/4, 

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область, з орендною 

платою за місяць – 100,00 грн (сто гривень 00 коп.). 

 

2. Укласти з Гурбиком Олексієм Анатолійовичем, ІПН 3084003834, договір 

оренди нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 даного рішення, терміном на 

3 роки. 

 



3. Опублікувати в електронній торговій системі протокол про результати 

електронного аукціону № LLЕ001-UA-20221028-51509, відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

     

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 356 

 

Про закріплення територій обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти 
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

02.11.2022 року № 01-11/509, відповідно до пп.3 п. 5 Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 (зі змінами), керуючись 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Закріпити та затвердити території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти міста Корюківка, що належать до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади відповідно до розподілу вулиць, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 07.11.2022 року № 356 
 

Розподіл вулиць  

для закріплення за закладами загальної середньої освіти  

міста Корюківка 

 

Корюківський ліцей №1 Корюківської міської ради Чернігівської області 

 

- вул.Шевченка від №1 до №89 (непарні), від №2 до №114 (парні); 

- пров.1-й Шевченка; 

- пров.2-й Шевченка; 

- вул.Слов’янська; 

- вул.Спортивна; 

- вул.Гагаріна з провулками; 

- вул.Червонохутірська; 

- вул.Робітнича; 

- вул.Паркова; 

- вул.Стржалковського; 

- пров.Стржалковського; 

- вул.Кошового; 

- вул.Незалежності; 

- вул.Єсеніна; 

- вул.Миру; 

- вул.Садова; 

- пров.1-й Садовий; 

- пров. 2-й Садовий; 

- вул.Весняна; 

- вул.Франка; 

- пров.Франка; 

- вул.Чехова; 

- вул.Поліська; 

- вул.Молодіжна; 

- вул.Патріотів; 

- вул.Прорізна; 

- вул.Сонячна; 

- вул.Каштанова; 

- вул.8 Березня; 

- вул.Новоселівка; 

- вул.Шкільна; 

- пров.Шкільний 

- вул.З.Космодем’янської; 

- вул. Толстого; 



 

- пров. Толстого; 

- вул.Вербова; 

- вул.Суворова; 

- пров.Суворова; 

- вул.Чернишевського; 

- вул.Трудова; 

- пров.Трудовий; 

- вул.Сіверська; 

- пров.Сіверський. 

 

Корюківський ліцей №2 Корюківської міської ради Чернігівської області 

 

- вул.Вокзальна; 

- пров.Вокзальний; 

- вул.Передзаводська; 

- вул.Заводська; 

- вул.Бульварна; 

- пров.Бульварний;  

- вул.Зарічна; 

- пров.Зарічний; 

- вул.Мічуріна; 

- пров.Мічуріна; 

- вул.Дудка; 

- пров.Дудка; 

- вул.Бібліотечна;  

- пров.Бібліотечний; 

- вул.Гоголя; 

- вул.Свободи; 

- пров.Свободи;; 

- вул.Малинова; 

- вул.Піщана; 

- вул.Озерна; 

- вул.Індустріальна; 

- пров.Індустріальний; 

- вул.Чернігівська; 

- вул.Енергетична; 

- вул.Європейська; 

- вул.Калинова; 

- вул.Воїнів Інтернаціоналістів; 

- вул.Осіння; 

- вул.Захисників України; 

- вул.Левка Лук’яненка; 

- вул.Олексія Гавриленка; 

- вул.Омеляна Каруки; 

- вул.Василя Журби. 



 

Корюківський ліцей №3 Корюківської міської ради Чернігівської області 

 

- вул.Шевченка від №91 і до кінця (непарні), від №116 і до кінця; 

- вул.Зелена; 

- вул.Лугова; 

- вул.Дачна; 

- пров.Дачний; 

- вул.Маяковського; 

- вул.Мирна; 

- вул.Набережна; 

- вул.Вишнева; 

- вул.Лермонтова; 

- вул.Нова; 

- вул.Соборна; 

- вул.Ринкова; 

- вул.Лісова; 

- вул.Олександра Довженка; 

- вул.Корнієвського; 

- пров.Корнієвського; 

- вул.Українська; 

- вул.Лесі Українки; 

- пров.1-й Лесі Українки; 

- пров.2-й Лесі Українки; 

- пров.3-й Лесі Українки; 

- вул.Польова; 

- вул.В.Ткаченко; 

- вул.Гетьмана Сагайдачного; 

- вул.Г.Костюк; 

- пров.Г.Костюк; 

- вул.Братчикова; 

- вул.Вознесенська; 

- вул.Б.Хмельницького; 

- вул.Чкалова; 

- вул.Земська; 

- вул.Перемоги; 

- пров.1-й Перемоги; 

- пров.2-й Перемоги; 

- вул.40 років Перемоги; 

- вул.Першотравнева; 

- вул.Дружби; 

- вул.Пушкіна; 

- пров.Пушкіна; 

- вул.Партизанська. 

 

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 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 357 

 

Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 31.10.2022 року                       

№ 129, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, керуючись 

ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» за ІІІ квартал 2022 року, що додається. 

 

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

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 

 

 
 

 



                                                                                                                                  ДСК 

У К Р А Ї Н А     

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 358 

 

Про погодження примусового відчуження майна 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 359 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

01.11.2022 року № 03-05/261, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 10 листопада 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 21.09.2022 року № 288 «Про 

затвердження структури та штатних розписів». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 360 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

 

Розглянувши звернення Іваненка Д.С. щодо порушення клопотання 

Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним Фондом 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

29.08.2016 року № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових 

довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», керуючись ст. 30 

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

міської ради:  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 250000.00 грн (двісті п’ятдесят 

тисяч гривень 00 коп.) ХХХ, що мешкає за адресою: вул. ХХХ, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, для добудови житлового будинку 

(текст клопотання додається). 

Підстава: заява вх. № 643/04-05 від 01.11.2022 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



Чернігівському обласному  

Фонду підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

 

Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 07 листопада 2022 року № 360 просить надати довгостроковий  

пільговий кредит ХХХ, що мешкає за адресою: ХХХ, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, в сумі 250000,00 грн (двісті 

п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), для добудови житлового будинку. 

         

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

07.11.2022 рік 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 361 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх 

фактичному розташуванню на території Корюківської територіальної громади 

та з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, відповідно до 

Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Корюківської міської територіальної громади, що затверджений 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

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

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередні адреси - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, ХХХ), 

спадкоємицею після померлого власника якого Авраменка Володимира 

Григоровича на підставі свідоцтва про право на власність №968 від 30.05.1962 

року та даних технічної інвентаризації від 17.11.1970 р. є його дочка Леус Віра 

Володимирівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

ХХХ. 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Рейментарівка, 

вулиця Шевченка, ХХХ), співвласником якого та спадкоємицею після 



померлого чоловіка Ткаченка Олександра Івановича на підставі свідоцтва про 

право власності на житло від 20.09.1999 року є Ткаченко Валентина Савівна, 

присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Рейментарівка, 

ХХХ. 

 

4. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо змінених адрес об’єктам нерухомого 

майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва.   

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 362 

 

Про надання допомоги на поховання 

учасника російсько-української війни 
 

Розглянувши заяви Мягкової Л.В., Летути В.О. та додані до них документи, 

відповідно до Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам 

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

сил) та членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року (зі 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

гривень 00 коп.) Мягковій Любові Володимирівні (ХХХ, с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХ, паспорт серії ХХХ), що здійснила поховання 

ХХХ, який загинув 17.05.2022 року під час участі в російсько-українській війні. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХ 

 

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

гривень 00 коп.) Летуті Володимиру Олександровичу ХХХ Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХ, паспорт серії ХХХ), що здійснив поховання ХХХ, який загинув                           

16.10.2022 року під час участі в російсько-українській війні. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХ 

 

 

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 

 

07 листопад 2022 року м. Корюківка № 363 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Чалик Д.В. та додані до неї документи, відповідно до 

ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 

30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 

4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) Чалик Дарині Вікторівні (ХХХ, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХ, ID-картка ХХХ від 07.04.2021 року, орган, що видав ХХХ, ХХХ), що 

здійснила поховання безробітного ХХХ, який помер 26.10.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХ 

 

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 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 364 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заяву Чекоткіної Т.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Чекоткіній Тетяні Валентинівні на оформлення дубліката 

свідоцтва про право власності на житло, що розташоване за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, ХХХ, що було 

видано 02.10.2008 року на право спільної часткової власності по 1/3 частці 

Чекоткіній Тетяні Валентинівні, Чекоткіну В’ячеславу Олексійовичу та 

Чекоткіній Дар’ї В’ячеславівні, у зв’язку із псуванням оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 02.10.2008 року, 

що видане Корюківською міською радою згідно з розпорядчим документом від 

21.09.2008 року, вважати недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 365 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

31.10.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

31 жовтня 2022 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 38235,95 грн (тридцять 

вісім тисяч двісті тридцять п’ять гривень 95 коп.), що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка                        № 366   

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  
 

Розглянувши подання Корюківської районної державної адміністрації, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди Дня працівників сільського господарства, за сумлінну працю та 

вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської галузі, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) кожному: 

- Кравченка Євгена Миколайовича – електрогазозварника Приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк»; 

- Бондаренка Петра Васильовича – коваля ручного кування Приватного 

сільськогосподарського підприємства «Рекорд»; 

- Кириченка Володимира Володимировича – тракториста-машиніста 

Селянського (фермерського) господарства «Урожай».  

Підстава: подання Корюківської районної державної адміністрації від 

09.11.2022 року № 12-01/1310. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти 

в сумі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги 

та в сумі 210,00 грн (двісті десять гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 



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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка              № 367 

 

Про розгляд скарги на рішення 

адміністративної комісії 
 

Розглянувши скаргу Летути Вікторії Петрівни від 04.11.2022 року щодо 

звільнення її від адміністративної відповідальності за правопорушення, 

передбачене ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

відповідно до ст.ст. 287-289 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Скасувати постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради від 26.10.2022 року про накладення адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу в сумі 6800,00 грн за правопорушення, передбачене частиною 2 

статті 156 КУпАП, вчинене гр. Летутою Вікторією Петрівною, 01.10.1999 р.н., 

яка мешкає за адресою: ХХХ, м. Корюківка.   

 

2. Закрити справу за протоколом серія ВАВ № 415715 про адміністративне 

правопорушення, передбачене частиною 2 статті 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 листопада 2022 року м. Корюківка № 368 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяву Мірошниченка А.В. та додані до неї матеріали, 

керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

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

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) Мірошниченку Антону Володимировичу ХХХ, с. 

Олександрівка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХ, паспорт серії ХХХ) на лікування 

тяжкої травми, пов’язаної з проходженням військової служби. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХ 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 


