
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 24.10.2022 р. № 122 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

позачергового засідання 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 26.10.2022 року 

 

1. Про початок опалювального сезону 2022-2023 років. 

2. Про встановлення форм розрахунку тарифів та річного плану на 

виробництво теплової енергії. 

3. Про погодження річного плану.  

4. Про встановлення тарифу.  

5. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

6. Про погодження надання благодійної допомоги. 
7. Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. 

8. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. 

9. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. 

10. Про затвердження акту про технічний стан дороги комунальної 

власності. 

11. Про надання разової матеріальної допомоги. 

12. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

13. Про квартирний облік. 

14. Про затвердження норм витрат пально-мастильних матеріалів для 

генераторів. 

15. Про погодження примусового відчуження майна. 

16. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

17. Про знесення зелених насаджень. 

18.  Про преміювання. 

19. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. 

20. Про прийняття-передачу майна. 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 330   

                                                                  

Про початок опалювального  

сезону 2022-2023 років 
 

Відповідно до Правил надання послуг з постачання теплової енергії, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830, 

Закону України «Про житлово - комунальні послуги», керуючись ст. 30 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити терміном початку опалювального сезону 2022 - 2023 років 

для медичних установ, підприємств, організацій, що знаходяться за адресою: 

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

та приміщення Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,                      

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 2 з централізованим опаленням 08 год. 00 хв.                           

26 жовтня 2022 року.  

 

2. Встановити терміном початку опалювального сезону 2022 - 2023 років 

для бюджетних установ і організацій, населення та інших споживачів на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади                  

08 год. 00 хв. 01 листопада 2022 року.  

 

3. Корюківській експлуатаційній дільниці Акціонерного товариства 

«Облтеплокомуненерго» (Штиков А.В.) забезпечити безперебійне надання 

послуг з теплопостачання згідно укладених договорів в строки визначені в п. 

п.1– 2 даного рішення.  

 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.), міським дошкільним навчальним закладам (Рябченко В.О., 

Мостович К.В.), керівникам підприємств, установ, організацій та закладів, що 



 

належать до міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем 

опалення підпорядкованих їм об’єктів.  

 

5. Корюківській житлово - експлуатаційній конторі (Логвиненко Д.М.) 

забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з централізованим 

опаленням.  

 

6. Контроль за виконанням цього 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка    № 331 

 

Про встановлення форм 

розрахунку тарифів та річного плану 

на виробництво теплової енергії  

 

Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 169, 

щодо погодження річного плану виробництва теплової енергії на 2022-2023 рік, 

відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а 

також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для встановлення, що 

затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово – комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239, 

керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити форми розрахунку тарифу та річного плану на виробництво 

теплової енергії Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради (Додаток 1, Додаток 2). 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                        Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради

від  26 жовтня 2022 р. № 331

                                                                                 РОЗРАХУНОК

                                                                  тарифів на виробництво теплової енергії 

                                                            по КП "Корюківкаводоканал" на 2022р.- 2023 рік

(без податку на додану вартість)

№ з\п Показники Одиниці

виміру період, що передує базовий період передбачено плановий період

базовому (факт) (факт) чинним тарифом

1 2 3 4 5 6 7

1 Виробнича собівартість, зокрема: тис.грн.

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис.грн.

1.1.1 паливо тис.грн.

1.1.2 електроенергія тис.грн.

1.1.3 вода для технологічних потреб та тис.грн.

водовідведення

1.1.4 матеріали, запані частини та інші тис.грн.

матеріальні ресурси

1.2 прямі витрати на оплату праці тис.грн.

1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис.грн.

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис.грн.

1.3.2 амортизаційні відрахування тис.грн.

1.3.3 інші прямі витрати, зокрема: тис.грн.

1.4 Загальновиробничі витрати, зокрема: тис.грн.

1.4.1 витрати на оплату праці тис.грн.

1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис.грн.

1.4.3 інші витрати тис.грн.

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис.грн.

2.1 витрати на оплату праці тис.грн.

2.2 відрахування на соціальні заходи тис.грн.

2.3 інші витрати тис.грн.

3 Витрати на збут, зокрема: тис.грн.

3.1 витрати на оплату праці тис.грн.

3.2 відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3 інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Повна планова собівартість тис.грн.

6 Розрахунковий прибуток тис.грн.

7 Тариф на виробництво теплової тис.грн.

енергії 

8 ПДВ тис.грн.

9 Тариф на виробництво теплової тис.грн.

енергії з ПДВ

10 Плановий об’єм теплової енергії Гкал

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

   Усього



      Додаток № 2  

      до рішення виконавчого комітету 

      Корюківської міської ради 

      від 26.10.2022 р. № 331  

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

на 2022 – 2023 рік 

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

(найменування суб’єкта господарювання) 

 

 

№ 

з/п 
Показники Одиниці 

виміру 
Період, 

що 

передує 

базовом

у (факт) 

2020р. 

Базовий 

період 

(факт) 

2021р. 

Річний 

план 
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2023р. 

Зокрема за місяць 
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ч
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план план план план план план план план план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Відпуск теплової енергії з 

колекторів власних генерувальних 

джерел, усього, зокрема: 

Гкал                              

1.1 на установках, що використовують 

нетрадиційні або поновлювані 

джерела енергії 

Гкал                              

1.2 котельні Гкал                              
2 Надходження в мережу суб'єкта 

господарювання теплової енергії, 

яка вироблена іншими 

виробниками, усього, зокрема: 

Гкал     

 

                         

2.1 покупна теплова енергія 

(розшифрувати за назвами 

виробників) 

Гкал                               



2.2 теплова енергія інших власників 

для транспортування мережами 

суб'єкта господарювання 

(розшифрувати за власниками) 

Гкал                               

3 Надходження теплової енергії в 

мережу суб'єкта господарювання, 

усього (пункт 2 + пункт 1) 

Гкал                               

4 Втрати теплової енергії в теплових 

мережах суб'єкта господарювання, 

усього: 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 3 %                               
4.1 зокрема втрати в теплових мережах 

суб'єкта господарювання теплової 

енергії інших власників 

(розшифрувати за власниками) 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 2.2 %                               
5 Надходження теплової енергії 

суб'єкта господарювання в мережу 

інших теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

6 Втрати теплової енергії суб'єкта 

господарювання в теплових 

мережах інших 

теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 3 %                               
7 Корисний відпуск теплової енергії з 

мереж суб'єкта господарювання, 

усього, зокрема: 

Гкал                               

7.1 теплова енергія інших власників 

(розшифрувати за назвами 

власників) 

Гкал                               

7.2 господарські потреби ліцензованої 

діяльності суб'єкта господарювання 
Гкал                               

7.3 корисний відпуск теплової енергії 

власним споживачам суб'єкта 

господарювання, усього, зокрема на 

потреби: 

Гкал                               

7.3.1 населення Гкал                               



  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.2 релігійних організацій Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.4 інших споживачів Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
8 Теплове навантаження об'єктів 

теплоспоживання власних 

споживачів суб'єкта 

господарювання, усього, зокрема на 

потреби: 

Гкал/год                               

8.1 населення Гкал/год                               
8.2 релігійних організацій Гкал/год                               
8.3 бюджетних установ та організацій Гкал/год                               
8.4 інших споживачів Гкал/год                               
9. Відпуск теплової енергії суб'єкта 

господарювання на надання 

комунальних послуг споживачам, 

зокрема: 

Гкал                               

9.1 постачання теплової енергії, 

зокрема на потреби: 
Гкал                               

9.1.1 населення Гкал                               
9.1.2 релігійних організацій Гкал                               
9.1.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               
9.1.4 інших споживачів Гкал                               
9.2 постачання гарячої води, зокрема на 

потреби: 
Гкал                               

9.2.1 населення Гкал                               
9.2.2 релігійних організацій Гкал                               
9.2.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               
9.2.4 інших споживачів Гкал                               

 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка    № 332 

 

Про погодження річного плану  
 

Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 170, 

щодо погодження річного плану виробництва теплової енергії на 2022-2023 рік, 

відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а 

також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для встановлення, що 

затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово – комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239, 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради річний план виробництва теплової енергії на                       

2022 - 2023 рік, що додається. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 

 

 



      Додаток  

      до рішення виконавчого комітету 

      Корюківської міської ради 

      від 26.10.2022 року № 332 

 

  

РІЧНИЙ ПЛАН 

ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

НА 2022 – 2023 рік 

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

(найменування суб’єкта господарювання) 

 

№ 

з/п 
Показники Одиниці 

виміру 
Період, 

що 

передує 

базовом

у (факт) 

2020р. 

Базови

й 

період 

(факт) 
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Річний 

план 
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план план план план план план план план план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Відпуск теплової енергії з 

колекторів власних генерувальних 

джерел, усього, зокрема: 

Гкал      5720,99                         

1.1 на установках, що використовують 

нетрадиційні або поновлювані 

джерела енергії 

Гкал                              

1.2 котельні Гкал     5720,99                         
2 Надходження в мережу суб'єкта 

господарювання теплової енергії, 

яка вироблена іншими 

виробниками, усього, зокрема: 

Гкал     

 

                          

2.1 покупна теплова енергія 

(розшифрувати за назвами 

виробників) 

Гкал                               



2.2 теплова енергія інших власників 

для транспортування мережами 

суб'єкта господарювання 

(розшифрувати за власниками) 

Гкал                               

3 Надходження теплової енергії в 

мережу суб'єкта господарювання, 

усього (пункт 2 + пункт 1) 

Гкал                               

4 Втрати теплової енергії в теплових 

мережах суб'єкта господарювання, 

усього: 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 3 %                               
4.1 зокрема втрати в теплових мережах 

суб'єкта господарювання теплової 

енергії інших власників 

(розшифрувати за власниками) 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 2.2 %                               
5 Надходження теплової енергії 

суб'єкта господарювання в мережу 

інших теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

6 Втрати теплової енергії суб'єкта 

господарювання в теплових 

мережах інших 

теплотранспортувальних 

організацій 

Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 3 %                               
7 Корисний відпуск теплової енергії з 

мереж суб'єкта господарювання, 

усього, зокрема: 

Гкал                               

7.1 теплова енергія інших власників 

(розшифрувати за назвами 

власників) 

Гкал                               

7.2 господарські потреби ліцензованої 

діяльності суб'єкта господарювання 
Гкал                               

7.3 корисний відпуск теплової енергії 

власним споживачам суб'єкта 

господарювання, усього, зокрема на 

потреби: 

Гкал                               

7.3.1 населення Гкал                               



  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.2 релігійних організацій Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
7.3.4 інших споживачів Гкал                               

  те саме у відсотках від пункту 7.3 %                               
8 Теплове навантаження об'єктів 

теплоспоживання власних 

споживачів суб'єкта 

господарювання, усього, зокрема на 

потреби: 

Гкал/год                               

8.1 населення Гкал/год                               
8.2 релігійних організацій Гкал/год                               
8.3 бюджетних установ та організацій Гкал/год                               
8.4 інших споживачів Гкал/год                               
9. Відпуск теплової енергії суб'єкта 

господарювання на надання 

комунальних послуг споживачам, 

зокрема: 

Гкал                               

9.1 постачання теплової енергії, 

зокрема на потреби: 
Гкал                               

9.1.1 населення Гкал                               
9.1.2 релігійних організацій Гкал                               
9.1.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               
9.1.4 інших споживачів Гкал                               
9.2 постачання гарячої води, зокрема на 

потреби: 
Гкал                               

9.2.1 населення Гкал                               
9.2.2 релігійних організацій Гкал                               
9.2.3 бюджетних установ та організацій Гкал                               
9.2.4 інших споживачів Гкал                               

 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка    № 333 

 

Про встановлення тарифу  

 

Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 171, 

щодо розгляду розрахункових матеріалів економічно обґрунтованих тарифів на 

виробництво теплової енергії, відповідно до Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для встановлення, що затверджений наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 12.09.2018 року № 239, Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 

01.06.2011 року № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

03.04.2019 року № 291), на підставі поданого розрахунку тарифу для виробництва 

теплової енергії на 2022 - 2023 рік, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради тариф на виробництво теплової енергії на 2022 – 2023 

роки у розмірі 2428,63 грн з ПДВ за 1 Гкал. 

 

2. Контроль за виконанням цього 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 334   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду на аукціоні 

майна міської комунальної власності  
 

Розглянувши заяву ФОП Гурбика О.А. від 25.10.2022 року, з метою 

ефективного використання майна міської комунальної власності Корюківської 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, а саме будівлю токарної 

майстерні, площею 26,7 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 

буд. 132/4, с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі 

– Об’єкт оренди). 

 

2. Включити Об’єкт оренди, зазначений в пункті 1 даного рішення, до 

Переліку І типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 

3. Затвердити умови, додаткові умови та інформаційне повідомлення 

передачі в оренду Об’єкта оренди, зазначеного в рішенні, що додаються. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення в 

електронній торговій системі оголошення про передачу Об’єкта оренди, 

зазначеного в рішенні, в оренду на аукціоні. 

 



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 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 26.10.2022 року № 334 

 

 

Умови 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 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до 

Переліку першого типу, а саме «Будівля токарної майстерні, площею 26,7 кв.м., 

що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 132/4, с. Олександрівка, 

Корюківський район, Чернігівська область» (далі – Об’єкт оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону – 27,00 грн;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 13,50 грн; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 13,50 грн. 
1.2. Строк оренди: 3 роки. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3312,14 грн; 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн, що становить 0,1 

мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 

відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період 

між аукціонами - 8 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з правом 

передачі в суборенду.  

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням на 

розсуд орендаря. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 26.10.2022 року № 334 
 

 

Оголошення про передачу 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 

 

Майно передається в оренду на підставі: Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157 (далі по тексту - Закон № 157), Постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна»                 

від 03.06.2020 р. № 483 (далі по тексту - Постанова № 483 та Порядок та Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про особливості оренди державного та комунального майна в період 

воєнного стану» від 27.05.2022 р. №634 (далі по тексту – Постанова №634) 

 

Назва об’єкта Будівля токарної майстерні, площею 26,7 кв.м., 

що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 

буд. 132/4, с. Олександрівка, Корюківський 

район, Чернігівська область 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Редін Антон Леонідович, тел. (0257) 2-64-60 

вул. Центральна, 11, с. Олександрівка, 

Корюківський р-н, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік першого типу 

Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 30.10.2022  

– 0,01 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 30.10.2022  – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net


1000,00 грн. 

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

3 роки  

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Не потребує 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно з 

Законом №157 та Постановою №483 

Передача Об’єкта оренди здійснюється з правом 

передачі в суборенду. 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом 

Загальна площа об’єкта 26,7 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  26,7 кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в 

цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Будівля з однієї кімнати, загальною площею 26,7 

кв.м., робочою площею 26,7 кв.м. Будівля цегляна, 

покрита шифером. 

Нежитлова будівля розташована в середній частині 

с.Олександрівка. Будівля має окремий вхід. 

Об’єкт оренди не перебуває в заставі чи під 

арештом. 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

Електромережа 60  кВт,  трифазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено системами 

електропостачання має пічне опалення. 

Поверховий план об’єкта або план 

поверха 

Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 



передачу об’єкта в оренди 

Інформація про стан реєстрації права 

власності держави (територіальної 

громади) на об’єкт оренди відповідно до 

Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

Об’єкт зареєстрований в ЄДР 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Об’єкт оренди може бути використаний на розсуд 

орендаря 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг - якщо об’єкт оренди 

не має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього відповідними 

постачальниками комунальних послуг 

Орендар самостійно сплачує відповідним 

постачальникам витрати за отримані комунальні 

послуги. 

Інформація про аукціон  

Вид аукціону Аукціон / аукціон зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків / аукціон  за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в електронній 

торговій системі Прозорро.Продажі через 

авторизовані електронні майданчики.  

Орендодавець для проведення та організації 

аукціону використовує електронний майданчик 

ТОВ «Е-Тендер».  

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова оголошення 

на електронному майданчику.  

Кінцевий строк для подання пропозицій Кінцевий строк подання заяви на участь в 

електронному аукціоні встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжок часу з 

19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого 

аукціону (відповідно до Постанови №634) 

27,0  грн 

  

Період прийому пропозицій для першого 

аукціону (відповідно до Постанови №634) 

8 календарних днів з дати оприлюднення 

оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС 

Стартова орендна плата для повторного 13,5 грн 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


аукціону зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків 

Період прийому пропозицій для 

повторного аукціону із зниженням 

стартової орендної плати на 50 відсотків 

8 календарних днів 

Стартова орендна плата для аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

13,50 грн 

Період прийому пропозицій для аукціону 

за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

8 календарних днів 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій  

3 (три) кроки 

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі 

(враховано / нараховується до орендної 

плати за результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону - електронного аукціону – 0,27 грн;  

- електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни - 0,14 грн; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 0,14 грн. 

Розмір гарантійного внеску 3312,14  грн 

Розмір реєстраційного внеску  650,00 грн 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення 

операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних 

орендарів та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за орендовані 

об’єкти 

Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський (бюджетний) рахунок № 

UA058999980314020544000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк 

одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), 

код ЄДРПОУ 37972475, суми сплачених 

учасниками аукціону реєстраційних внесків. 

Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  

Казначейство України (ел.адм.подат.). 

Додаткові умови оренди 



Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку  

Не встановлено. 

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 

26.10.2022 року № 334 

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

За окремою згодою Орендодавця. 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону №157 та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закон №157 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам 

до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закон               

№ 157. 

Потенційний орендар для участі в аукціоні надає 

підтверджуючі документи, що передбачені ч. 3 ст. 

13 Закон № 157. 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Відсутній  

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Відсутня  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 335 

 

Про погодження надання  

благодійної допомоги 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 21.10.2022 року № 219 

щодо наміру надати благодійну допомогу, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на передачу дров’яної деревини непромислового використання 

загальною кількістю 229,0 м.куб. на загальну суму 105389,08 грн, як 

благодійної допомоги для організації роботи закладів, установ та організацій в 

опалювальний сезон 2022-2023 років, а саме:  

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради               

187 м.куб. на загальну суму 86019,25 грн, в тому числі ПДВ 14336,54 грн; 

- Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради 15 м.куб. на загальну суму 6899,94 грн, в тому числі ПДВ 1149,99 

грн; 

- Корюківській міській раді 27 м.куб. на загальну суму 12419,89 грн, в тому 

числі ПДВ 2069,98 грн. 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 336 

 

Про затвердження цін на послуги  

КП «Благоустрій» з організації проведення  

державної реєстрації шлюбу  

 

Враховуючи клопотання КП «Благоустрій» від 20.10.2022 року № 218, 

відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.10.2022 року № 4526/5 

«Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року 

№ 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної 

реєстрації актів цивільного стану», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 листопад 2022 року ціни на послуги Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради з організації проведення 

державної реєстрації шлюбу, що будуть надаватися в рамках реалізації пілотного 

проєкту «Шлюб за 24 години» та включені до наступних пакетів послуг: 

- пакет послуг «Ультра лайт - суботній» - загальна вартість 3525,21 грн;  

- пакет послуг «Ультра лайт - святковий» - загальна вартість 4441,21 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - понеділок» - загальна вартість 4161,73 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт» - загальна вартість 3245,73 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - суботній - МБК» - загальна вартість 3883,77 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - святковий - МБК» - загальна вартість 4799,77 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - понеділок - МБК» - загальна вартість 4602,13 грн;  

- пакет послуг «Ультра лайт - МБК» - загальна вартість 3537,93 грн; 

- пакет послуг «Базовий» - загальна вартість 4534,27 грн; 

- пакет послуг «Експрес» - загальна вартість 5006,14 грн; 

- пакет послуг «Урочистий» - загальна вартість 9056,14 грн; 

- пакет послуг «Святковий» - загальна вартість 11997,14 грн; 

- пакет послуг «Суботній» - загальна вартість 11081,14 грн. 



2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 21.09.2021 

року № 412 «Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу» визнати таким, що втратило чинність з 

01.11.2022 року. 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 337 

 

Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 19.10.2022 року № 214, 

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 Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 338 

 

Про затвердження дефектних актів та  

локальних кошторисів на правах  

зведеного кошторисного розрахунку  
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 339 

 

Про затвердження акту про 

технічний стан дороги комунальної власності 
 

Розглянувши Акт технічного стану дороги комунальної власності від 

21.09.2022 року, що складений постійно діючою комісією з питань обстеження 

стану будівель, споруд, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської 

комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт технічного стану дороги комунальної власності від                      

21 вересня 2022 року, а саме: асфальтобетонна дорога по вул. Вокзальна. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

     

 

Міський голова                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 340 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян, спільної заяви депутатів Корюківської міської 

ради восьмого скликання Погребняка П.П. та Тарасенка В.О., та додані до них 

матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

гривень 00 коп.) ХХХ (вул. 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. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) ХХХ (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. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХ 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 7000,00 грн (сім тисяч 

гривень 00 коп.) ХХХ (ХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХ, паспорт 



 

серії ХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХ 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка    № 341 

   

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, 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 автомобіліста і дорожника, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) 

кожному: 

- Назаренка Андрія Михайловича – водія шкільного автобуса 

Корюківського ліцею № 1 Корюківської міської ради; 

- Верещака Олександра Леонідовича – водія шкільного автобуса 

Корюківського ліцею № 1 Корюківської міської ради. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 18.10.2022 року № 01-11/491. 

1.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати 

кошти в сумі 600,00 грн (шістсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 140,00 грн (сто сорок гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

2. З нагоди Дня працівника соціальної сфери, за сумлінну працю та 

високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

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

коп.) кожному: 

- Максименко Ірину Іванівну – соціального робітника по обслуговуванню 

населення Олександрівського старостинського округу відділення соціальної 

допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради; 



- Минко Марину Володимирівну – фахівця із соціальної роботи відділу 

соціальних служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради; 

- Потенок Світлану Миколаївну – соціального робітника по 

обслуговуванню населення міста Корюківка відділення соціальної допомоги 

вдома відділу соціального обслуговування Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради; 

- Стец Оксану Михайлівну – соціального робітника по обслуговуванню 

населення по місту Корюківка відділення соціальної допомоги вдома відділу 

соціального обслуговування Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 11.10.2022 року вх. № 439/04-02. 

2.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати 

кошти в сумі 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 280,00 грн (двісті вісімдесят гривень 00 коп.) 

для придбання квітів.  

 

3. З нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, за 

сумлінну працю та високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 

грн (триста гривень 00 коп.) кожному: 

- Борисенко Марину Миколаївну – директора Білошицько-Слобідського 

будинку культури Корюківської міської ради; 

- Рябець Галину Василівну – директора Прибинського будинку культури 

Корюківської міської ради; 

- Дем’янчик Аллу Іванівну – техніка Корюківського міського будинку 

культури Корюківської міської ради. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту від 

18.10.2022 року № 01-11/490. 

3.1. 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.  

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

5. 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 342   

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради, Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради, керуючись ст. 39 Житлового 

кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 

року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради наступних осіб: 

1.1. Слєсар Регіну Валеріївну, 12.09.2006 р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Служби у справах дітей служби Корюківської 

міської ради від 12.10.2022 року № 01-10/165. 

1.2. Бондаренка Віктора Петровича, 02.05.1969 р.н., черга загальна, склад 

сім’ї – 2 особи: 

1) дружина – Бондаренко Тетяна Іванівна, 11.05.1969 р.н. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

18.10.2022 року № 03-05/516. 

1.3. Олешка Сергія Володимировича, 30.06.1995 р.н., черга загальна, склад 

сім’ї – 1 особа. 



Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

18.10.2022 року № 03-05/517. 

1.4. Хомуська Олексія Миколайовича, 20.08.1997 р.н., черга загальна, 

склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

18.10.2022 року № 03-05/518. 

1.5. Дейнеку Максима Анатолійовича, 27.09.1991 р.н., черга загальна, 

склад сім’ї – 2 особи: 

1) дружина – Дейнека Єлизавета Вікторівна, 23.01.1997 р.н. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

19.10.2022 року № 03-05/523. 

1.6. Науменка Олександра Юрійовича, 14.09.1993 р.н., черга загальна, 

склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

20.10.2022 року № 03-05/530. 

 

2. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 343 

 

Про затвердження норм витрат  

пально-мастильних матеріалів  

для генераторів 
 

З метою упорядкування витрат палива для генераторів Корюківської міської 

ради, керуючись ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити норми витрат пально - мастильних матеріалів для генераторів, 

що обліковуються на балансі Корюківської міської ради та використовуються 

для забезпечення життєдіяльності громади, а саме: 

- бензин – 0,35 л. на 1 Кв/1 год. роботи; 

- дизельне паливо - 0,20 л. на 1 Кв/1 год роботи. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради 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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 344 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 345   

 

Про затвердження висновку  

про доцільність позбавлення батьківських прав 
 

Розглянувши пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді від 26.10.2022 року та представлені документи, 

керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 

Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

народження, жителя с. Трудовик   Корюківського району Чернігівської області, 

ХХХ (зареєстрований в с. Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області,              ХХХ), відносно його дітей ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, 

ХХХ року народження. 

 

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  

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 26.10.2022року № 345 

 

 

Висновок 

про доцільність позбавлення батьківських прав  

ХХХ, ХХХ року народження, жителя 

с. Трудовик Корюківського району Чернігівської області, ХХХ 

(зареєстрований в с. Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області, ХХХ), 

відносно його дітей ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, ХХХ року 

народження. 

 
  

Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та піклування 

вважає за доцільне позбавити батьківських прав ХХХ, ХХХ року народження, 

жителя с. Трудовик Корюківського району Чернігівської області, ХХХ 

(зареєстрований в с. Забарівка Корюківського району Чернігівської області, 

ХХХ), відносно його дітей ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, ХХХ року 

народження, у зв’язку з його ухиленням від виконання батьківських обов’язків. 

ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, ХХХ року народження, перебували 

в шлюбі, вони мають малолітніх дітей ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, 

ХХХ року народження.  

Шлюб між ХХХ та ХХХ розірваний рішенням Корюківського суду 

Чернігівської області від 28.10.2021 року, на утримання дітей з батька було 

стягнуто аліменти. 

Діти ХХХ, ХХХ року народження, та ХХХ, ХХХ року народження, 

проживають разом з матір’ю.  

Ще до розірвання шлюбу з ХХХ разом з малолітніми дітьми ХХХ, ХХХ 

року народження, та ХХХ, ХХХ року народження, за її заявою була влаштована 

до Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги у зв’язку 

із вчиненням ХХХ постійного фізичного насильства над ХХХ.  

Молодшу дитину ХХХ, 2020 року народження, в 2021 році його мати ХХХ 

влаштовувала на лікування (та оперативне втручання) в Одеський інститут 

офтальмології, дитина є дитиною-інвалідом. Батько дитини кошти на лікування 

та операцію дитині не надавав.  

Дитина ХХХ, 2018 року народження, також є дитиною-інвалідом. Батько 

дитини не брав і не бере участі у його лікуванні. 

З початком війни на території України ХХХ разом з малолітніми дітьми 

ХХХ , ХХ.2018  року народження, та ХХХ, ХХ.2020 року народження, виїхала 

за кордон і зараз разом з ними перебуває в Чехії.  

ХХХ жодного разу не звертався до Корюківської міської ради як органу 

опіки та піклування з питання спілкування з малолітніми дітьми. Відповідно до 



довідок Корюківського відділу державної виконавчої служби у Корюківському 

районі він має заборгованість по сплаті аліментів на утримання малолітніх дітей. 

Питання невиконання ХХХ батьківських обов’язків по відношенню до 

малолітніх дітей ХХХ, ХХ.2018 року народження, та ХХХ, ХХ.2020 року 

народження, розглядалось на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді 26.10.2022 року.  

Виходячи з зазначеного вище, Корюківська міська рада Чернігівської 

області, як орган опіки та піклування, вважає за доцільне за невиконання 

батьківських обов’язків позбавити батьківських прав ХХХ, ХХХ року 

народження, жителя с. Трудовик Корюківського району Чернігівської області, 

ХХХ (зареєстрований в с. Забарівка Корюківського району Чернігівської 

області, ХХХ), відносно його дітей ХХХ, ХХ 2018 року народження, та ХХХ, 

ХХ.2020 року народження. 

 

 

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 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 346 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

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

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

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Рибинського старостинського округу Корюківської 

міської ради (по вулиці Партизанська, буд. 1-34 села Новоселівка) від 

20.10.2022 року № 41, що додається. 

 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 347 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора РКСЛП 

«Корюківкаліс», керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови 

оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора Районного комунального 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» Гриценка Олександра 

Миколайовича, що додається. 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 348     

 

Про припинення функціонування 

 прийомної сім’ї  
 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до Положення про 

дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю» (зі 

змінами) та від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі заяви жителів               

с. Рибинськ Корюківського району Чернігівської області, ХХХ, ХХХ та ХХХ, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 26 жовтня 2022 року функціонування прийомної сім’ї ХХХ 

та ХХХ, жителів с. Рибинськ  Корюківського району Чернігівської області, 

ХХХ, що створена розпорядженням Корюківської районної державної 

адміністрації від 19.04.2011 року №137 « Про створення прийомної сім’ї та 

влаштування до неї дітей», відповідно до поданої ХХХ. та ХХХ заяви. 

 

2. Повідомити  Управління соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради, відділ соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради про припинення функціонування 

прийомної сім’ї ХХХ. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

   

   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2022 року м. Корюківка № 349 

 

Про прийняття-передачу майна 
 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка 

О.М., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Корюківській міській раді прийняти від Фізичної-особи підприємця 

Джевага Тараса Миколайовича дрова паливні кількістю 112,0 м.куб. 

1.1. Надати дозвіл Корюківській міській раді на передачу дров паливних 

кількістю 112,0 м.куб. Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради. 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради дров’яну 

деревину непромислового використання загальною кількістю 10,0 м.куб. на 

загальну суму 3960,00 грн для організації роботи Хотіївського фельдшерського 

пункту в опалювальний сезон 2022-2023 років. 

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

  
 


