
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 22.11.2022 р. № 134 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 24.11.2022 року 

 

1. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. 

2. Про спрямування залишків коштів субвенцій. 

3. Про продовження терміну дії та внесення змін до Програми сприяння 

територіальній обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

4. Про програми Корюківської міської ради. 

5. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. 

6. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. 

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

8. Про погодження орієнтовної вартості гарячого харчування з 

розрахунку на одного військовослужбовця. 

9. Про затвердження штатних розписів. 

10. Про впорядкування адресного господарства. 

11. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

12. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

13. Про надання разової матеріальної допомоги. 

14. Про преміювання. 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

16. Про надання статусу службового житла. 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 13.10.2022 року № 309. 

18. Про внесення змін в організацію освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. 

19. Про влаштування дитини до прийомної сім’ї. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка                            № 369 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 
 

Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної військової 

адміністрації від 11 листопада 2022 року № 416 «Про розподіл субвенції»  

бюджету Корюківської міської територіальної громади виділена інша субвенція 

з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 

в сумі 190 000,00 грн (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року 

№ 4-10/VIIІ «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. Спрямувати кошти іншої субвенції з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради: 

1.1. За пропозицією депутата Чернігівської обласної ради Левицького О.С., 

на зміцнення матеріально-технічної бази – облаштування та поточний ремонт 

укриття Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» в сумі 

40 000,00 грн, на облаштування укриття Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» в сумі 25 000,00 грн та на забезпечення 

паливно-мастильними матеріалами Корюківського центру сімейної медицини в 

сумі 20 000,00 грн. 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня - Корюківський ДНЗ № 1 «Дельфін». 

Розпорядник ІІІ ступеня - Корюківський ДНЗ № 4 «Веселка». 

Одержувач бюджетних коштів - Корюківський центр сімейної медицини. 

1.2. За пропозицією депутата Чернігівської обласної ради Гребнєвої Ю.В. на 

придбання систем оповіщення для навчальних закладів ліцеїв № 1 та № 4. в сумі 

100 000,00 грн. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 



1.3. За пропозицією депутата Чернігівської обласної ради Музики Ю.В. на 

придбання пального для КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради в сумі 5 000,00 грн. 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – КНП «Корюківська ЦРЛ». 

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської 

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

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



                                                                                      ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка                              № 370 

 

Про спрямування залишків 

коштів субвенцій  
      

 

 



                                                                                                                              ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 371 

 

Про продовження терміну дії 

та внесення змін до Програми сприяння  

територіальній обороні та заходів національного 

спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 372 

 

Про програми Корюківської міської ради 
 

Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., розглянувши клопотання 2 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України 

у Чернігівській області, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В. та клопотання 2 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській 

області прийняти до відома.  

 

2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду та 

затвердження проєкти наступних Програм, що додаються: 

2.1. Міська програма «Шкільний автобус» на 2023-2024 роки. 

2.2. Програма фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної 

частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській області для покращення матеріально-

технічного стану у 2023-2025 роках. 

 

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 24.11.2022 року № 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

«Шкільний автобус»  

на 2023-2024 роки 
(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



ПАСПОРТ 

Міської програми «Шкільний автобус» 

на 2023-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 січня 2003 року № 31 «Про 

затвердження програми «Шкільний 

автобус»; Закон України «Про освіту» 

від 05.09.2017 року № 2145-VІІІ 

(стаття 13); Закон України «Про  

загальну середню освіту» від 

16.01.2020 року № 463-ІХ (стаття 8); 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 року № 280/97-ВР (стаття 

32). 

3. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керівники 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради, Корюківський відділ 

поліції ГУНП України в Чернігівській 

області 

6. Термін реалізації Програми 2023-2024 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

8386,0 тис. грн 

8. Кошти міського бюджету та інші 

джерела фінансування не 

заборонені законодавством 

8386,0 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення 

 

Міська програма «Шкільний автобус» на 2023-2024 рокі (далі – Програма) 

розроблена відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», статті 8 

Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний 

автобус» (зі змінами  та доповненнями), Указів Президента України від 30 

вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади 

розвитку соціальної сфери села», «Комплексного плану заходів щодо розвитку 

загальної середньої освіти в 1999-2012 роках», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р. № 348. 

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і 

додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного 

законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну 

освіту. 

Так, статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 8 Закону України 

«Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників. 

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за 

межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме проведенню 

оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів, створенню умов для безпеки 

дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, 

кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі 

навчальних закладів, а також розширить можливість для гурткової та 

позакласної роботи. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Програма 

 

Основна проблема, на вирішення якої спрямована Програма, це підвіз 

учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання. За школами 

закріплюються транспортні засоби відповідної марки в залежності від кількості 

учнів, що підвозяться. 

При наданні шкільних автобусів беруться до уваги, зокрема, існуючі 

дорожні умови, кількість автобусів, маршрути та частота їх пересування для 

того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати 

незручності для учнів (та вчителів), які добираються до місць навчання 

(роботи) із своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні 

витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (наприклад – 

страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів). 

Експлуатація їх можлива за орієнтовною схемою маршрутів у додатку 1 до 

Програми. 



Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до 

місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у  

зв‘язку із оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Більш ефективне використання транспортних засобів буде розроблятись 

кожним навчальним закладом, та подаватись на розгляд (затвердження) до 

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

Станом на 1 листопада 2022 року в Корюківській громаді налічується 541 

учень, які проживають за межею пішохідної доступності, і потребують 

регулярного підвозу до загальноосвітніх навчальних закладів. Підвозиться 541 

учень. Підвозом охоплено 100 %. 

Підвіз здійснюють 13 шкільних автобусів. 

За державною Програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, отримано 13 

автобусів. 

Ситуацію із забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних 

закладів громади наведено у додатку 2 до Програми. 

 

ІІІ. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є: 

- реалізація положень статті 13 Закону України «Про освіту»; статті 8 

Закону України «Про загальну середню освіту»; статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; Указів Президента України від 30 вересня 

2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні», від 20.12.2000 р. № 1356 «Про основні засади розвитку 

соціальної сфери села», «Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної 

середньої освіти в 1999-2012 роках», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 1999 р. № 348 щодо забезпечення у сільській 

місцевості регулярного  безоплатного перевезення до місць навчання і додому 

учнів та педагогічних працівників; 

- створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і 

постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та 

культурно-освітніх потреб; 

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; 

- формування належної соціальної інфраструктури села. 

 

Завданнями Програми є: 

1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти. 

2. Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів 

сільської місцевості до місць навчання (у першу чергу до опорних навчальних 

закладів), на роботу та в зворотному напрямку. 

3. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі 

в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, 

заходах міського, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 



4. Забезпечення підвозу учнів до закладів оздоровлення, відпочинку та в 

зворотному напрямку. 

5. Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, 

семінарах, інших заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

6. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 

місцевості. 

 

ІV. Виконавці проекту і етапи його реалізації 

 

Виконавці проекту: 

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

2. Міська рада; 

3. Керівники навчальних закладів Корюківської міської ради. 

Видатки формуються за рахунок міського бюджету, інших джерел не 

заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням, 

виключно для реалізації мети та завдань Програми. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

комплектує кадровий склад водіїв, готує приміщення для зберігання та  

технічного обслуговування автобусів. 

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення 

керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання 

навчально-матеріальної бази шкіл, забезпечення висококваліфікованими 

кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів пропонується 

організувати декілька маршрутів підвозу учнів з віддалених населених пунктів 

до опорних шкіл. Кожен маршрут оснащується транспортним засобом 

відповідної марки залежно від кількості дітей, які потребують підвозу. 

У громаді визначаються загальноосвітні навчальні заклади, до яких будуть 

підвозитись учні з навколишніх сіл. 

Відповідальними за реалізацію програми є Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради, міська рада. 

Основні заходи Програми наведені у додатку 3 до Програми. 

 

V. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання  

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, 

припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних 

зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 

- створити умови для  забезпечення у сільській місцевості регулярного 

безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, 

роботи і додому; 

- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів 

сільської місцевості; 



- вирішувати проблеми освіти на більш  високому рівні – диференціації, 

індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за 

навчальними досягненнями учнів; 

- поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної 

матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, 

фінансових можливостей освітянської галузі в сільській  місцевості. 

 

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми,  

терміни та етапи її виконання 

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.              

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно, виходячи із 

конкретних завдань Програми та реальних бюджетних можливостей. 

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів міського бюджету, що передбачаються на реалізацію 

вищезазначених заходів, є Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

здійснює контроль за виконанням Програми шляхом планових та оперативних 

перевірок щодо забезпечення цільового використання автотранспорту, 

відповідних умов його зберігання та експлуатації, оптимальності затверджених 

маршрутів. 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада, виконавчі органи Корюківської міської ради. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

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

щодо стану її виконання. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

щороку до 01 лютого, що настає за звітним періодом, надає звіт про виконання 

заходів Програми та цільове використання коштів в обсягах фінансування  

заходів Програми постійній комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 2  

до Програми 

 

Підвіз учнів 

до загальноосвітніх навчальних закладів  

станом на 01.11.2022 року 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад Потребують 

підвозу 

Підвозяться 

1 Корюківський ліцей №1 190 190 

2 Корюківський ліцей № 2 59 59 

3 Корюківський ліцей № 3 77 77 

4 Наумівський ліцей 18 18 

5 Сядринський ліцей 40 40 

6 Перелюбський ліцей 98 98 

7 Савинківський ліцей  24 24 

8 Олександрівський ліцей 17 17 

9 Забарівська гімназія 13 13 

10 Прибинська гімназія 5 5 

Всього по громаді 541 541 

%  100 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

Організація підвозу учнів  

до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради на 2023-2024 н.р. 

 
Гро

мад

а 

Марка 

автобуса 

Державний 

номер 

Рік 

випуску 

За яким закладом 

закріплено 

Середн

ьодобо

вий 

пробіг 

Маршрут Кількість 

учнів, які 

підвозят

ься 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
р

ю
к

ів
сь

к
а
 

Еталон 

А08111ш-

0000020 

СВ 4591 СХ 2020 Корюківський ліцей   

№ 1 

64 км. 1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - с. 

Лубенець 

 

26 

 

Ataman 

D093S2 

СВ 2067 СА 2019 Корюківський ліцей    

№ 1 

81 км. 1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - с. 

Бреч        2маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 

1  - с. Кугуки 

29 

25 

Ataman 

D093S4 

СВ 7109 ВМ 2017 Корюківський ліцей   

№ 1 

87 км. Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – с. Домашлин  

 

27 

БАЗ А079.13 

ш 

СВ 4661 ВІ 2011 Корюківський ліцей 

№1 

70 км 1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1- 

с.Костючки 

2 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -м\р 

Милейки 

25 

40 

БАЗ А079.13 

ш 

СВ 4662 ВІ 2012 Корюківський ліцей   

№ 3 

84 км. 1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 - с. 

Буда 

2 маршрут:Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – м\р 

Олексіївка 

19 

32 

АС-Р 4234 

«Мрія» 

СВ 4665 ВІ 2016 Корюківський ліцей   

№ 3 

73 км. 1 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – м\р 

Милейки 

2 маршрут: Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.№4 – 

с.П.Слобода 

48 

 

36 

БАЗ А079.31 

ш 

СВ 4660 ВІ 2013 Корюківський ліцей   

№ 2 

70 км Корюківська гімназія – с. Сахутівка 19 



Еталон А 

08116ш-

0000020 

СВ 4590 СХ 2020 Наумівський ліцей 52 км. 1 маршрут: Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.  – с. Турівка 

2 маршрут:Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Переділ 

13 

5 

Ataman 

D093S2 

СВ 7110 ВМ 2017 Сядринський ліцей 93 км. 1 маршрут: Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст.  – с. 

Новоселівка 

2 маршрут:Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Самотуги 

(с. Тільне) 

30 

10 

 ПАЗ 32053-07 СВ 0223 СТ 2008 Савинківський ліцей 

 

72 км. 1 маршрут: Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. – с.  

Рейментарівка 

2 маршрут: Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. 

Хотіївка 

17 

 

7 

 ЗАЗ А08А2В-

10 

СВ 1054 ЕС 2021 Перелюбський ліцей 74км 1 маршрут: Перелюбський ліцей  – с. Б.Слобода                 

2 маршрут:  Перелюбський ліцей – с. Шишківка                     

  35     34     

 ЗАЗ А08А2В-

10 

СВ1052 ЕС 2021 Перелюбський ліцей 61 км с.Охрамієвичі – Перелюбський ліцей 34 

 ЧАЗ А074.01 СВ 4663 ВІ 2009 Забарівська гімназія 68 км Забарівська гімназія – с. Воловики – 

с.Олександрівка 

30 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Розрахунки фінансових витрат по Програмі «Шкільний автобус» на 2023-2024 роки 

 

До п.3  

Паливно-мастильні матеріали  

2023р. – 2314 тис. грн. 

2024 р. -  2606 тис. грн. 

Всього: 4920 тис. грн. 

 

До п. 5 

1. Страхування транспортних засобів: 

2023 р. - 24000 грн. 

2024 р. – 28000 грн. 

Всього: 52 тис. грн.  

2. Страхування водіїв: 

2023 р. - 2600 грн. 

2024р. – 3000 грн. 

Всього: 5,6 тис. грн. 

3. Проведення обов’язковий технічний контроль транспортних засобів: 

2023 р. - 39000 грн. 

2024 р. – 46000 грн. 

Всього: 85 тис. грн. 

4. Витрати на проведення перед рейсового медичного огляду водіїв: 

2023 р. - 26500 грн. 

2024 р. - 26500 грн.  

Всього: 53 тис. грн.  

5. Витрати на запчастини до транспортного засобу та проведення послуг з ремонту:  

2023 р. - 266,4 тис. грн.. 

2024 р. – 304 тис. грн.. 

Всього: 570 тис. грн.. 
 



Додаток 3 

до Програми 

 

Основні заходи  

Міської програми «Шкільний автобус»  

на 2023-2024 роки 

 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Зміст заходу 

 

 

Джерела  

фінансування 

 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для виконання 

завдання, 

тис. грн  

 

 

Виконавці 

 

 

Термін  

виконання 

 

 

Строк виконання 

(тис. грн) 

      2023 2024 

1 Здійснення розподілу 

транспортних 

 засобів між навчальними 

закладами відповідно до 

потреб підвозу у громаді 

Без 

фінансування 

- Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

щороку   - 

2 Закріплення  за 

загальноосвітніми 

навчальними закладами 

територій  обслуговування 

з урахуванням потреби в 

організації перевезення 

учнів та педагогічних 

працівників у сільській 

місцевості 

Без 

фінансування 

- Міська рада щороку  - 

3 При формуванні міського 

бюджету на 2023 та 

наступні роки передбачати 

фінансування видатків на 

виконання заходів 

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету 

4920,0 Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

Щороку 2314,0 2606,0 



необхідних для 

забезпечення пально-

мастильними  матеріалами 

транспортних засобів 

 

 

4 Створення відповідних 

місць для розміщення 

транспорту (особливо в 

зимовий час) 

Без 

фінансування 

- Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

щороку - - 

5 Забезпечення контролю за 

безпекою перевезення 

учнів та організація 

безпечної експлуатації 

транспортних засобів 

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету 

766,0 Корюківський  

відділ поліції ГУНП  

України в 

Чернігівській області 

щороку 358,5 407,5 

6 Придбання Відділом 

освіти автобусів для 

навчальних закладів  

За рахунок 

коштів 

міського 

бюджету та 

інших джерел 

фінансування, 

не 

заборонених 

законодавство

м 

2700,0 Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

щороку 2700,0  

 Усього за Програмою  8386,0   5372,5 3013,5 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 24.11.2022 року № 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Корюківка)  

2 державного пожежно-рятувального загону  

Головного управління ДСНС України у Чернігівській області 

для покращення матеріально-технічного стану у 2023-2025 роках 

(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 

  



1. ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної 

частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

Головного управління ДСНС України у Чернігівській області для  

покращення матеріально-технічного стану у 2023-2025 роках 

 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

9 державна пожежно-рятувальна частина              

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону ГУ ДСНС України у 

Чернігівській області 

2.  

Законодавча база, дата, номер 

і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи 

Бюджетний Кодекс України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України у Чернігівській області 

4.  
Відповідальний виконавець 

Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України у Чернігівській області 

5.  
Головний розпорядник 

бюджетних коштів  

Корюківська міська рада, виконавчі органи 

Корюківської міської ради (в частині 

міжбюджетних трансфертів) 

6.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, виконавчі органи 

Корюківської міської ради, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України у Чернігівській області 

7.  Термін реалізації Програми 2023 - 2025 роки 

8.  
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Корюківської міської ради, 

державний бюджет 

9.  

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, в 

т.ч.: 

1500,00 тис. грн 

2023 рік – 500 тис. грн 

2024 рік – 500 тис. грн 

2025 рік – 500 тис. грн 

 

 

 



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

 

Програма фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини 

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській області для покращення 

матеріально-технічного стану у 2023-2025 роках (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексу Цивільного захисту України, Бюджетного Кодексу України. 

Щороку в районі виїзду 9 ДПРЧ (м. Корюківка) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України 

у Чернігівській області виникає понад 80 пожеж у житловому секторі, на 

виробничих підприємствах та в природних екосистемах. На пожежах в 

середньому гине від 1-ї до 3-х осіб. Крім того, в зоні відповідальності 

підрозділу працює понад десять підприємств з об’єктами підвищеної пожежної 

небезпеки - державне та комунальне лісогосподарські підприємств, теплова 

електростанція, приватні підприємства з переробки деревини, тощо.   

Корюківський район знаходиться на півночі Чернігівщини, який є 

прикордонним з російською фкдерацією районом. Майже щодня територія 

району піддається обстрілам з мінометних та артилерійських систем різного 

калібру, внаслідок чого є не лише руйнування житлових та нежитлових 

будівель, а й виникнення пожеж, зокрема в природних екосистемах. В зв’язку з 

цим, збільшилась кількість залучень особового складу підрозділу до ліквідації 

наслідків пожеж та руйнувань, інших надзвичайних подій та ситуацій. 

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

У зв’язку з обмеженим фінансуванням, матеріально-технічне оснащення, 

забезпечення паливно-мастильними матеріалами 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (далі – Підрозділ) 

не відповідає сучасним вимогам та потребує додаткового фінансування.  

Прийняття Програми дасть можливість створити механізм забезпечення 

заходів пожежної безпеки на території громади та умов покращення реалізації 

державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки; покращити 

оперативність та злагодженість дій при ліквідації  пожеж та інших подій 

Підрозділом, розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є надання фінансової допомоги для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення профілактики виникнення пожеж та аварій, громадської безпеки 

при виникненні надзвичайних ситуацій, вирішення питань щодо матеріально-

технічного забезпечення та створення належних умов праці особового складу 9 

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



пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області.  

 

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

джерел фінансування; строки виконання Програми 

 

Економічний та фінансовий стан держави, не дає можливості забезпечити 

фінансування Підрозділу в повному обсязі. Єдиним способом вирішення 

проблемних питань щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків є залучення додаткового 

цільового фінансування для 9 державної пожежно-рятувальної частини                    

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській області.  

Враховуючи важливість вирішенні питань пожежної та техногенної 

безпеки, а також у межах діючого законодавства, зокрема Бюджетного Кодексу 

України додатковим джерелом фінансування Програми є надання Корюківської 

міською радою цільової субвенції для 9 державної пожежно-рятувальної 

частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській області з метою забезпечення 

Підрозділу паливно-мастильними матеріалами, форменим одягом, спеціальним 

захисним одягом, касками пожежними, засобами радіозв’язку, засобами малої 

механізації, пожежно-технічним оснащенням, медичними препаратами для 

медичних укладок та запасними частинами для пожежних автомобілів. 

Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з 

місцевого бюджету до державного бюджету. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року. 

Виконання заходів Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми викладені в додатку 1 до 

Програми.  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада, виконавчі органи Корюківської міської ради. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 



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

щодо стану її виконання. 

9 державна пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області щороку до 01 лютого, що настає за звітним періодом, 

надає звіт про виконання заходів Програми та цільове використання коштів в 

обсягах фінансування заходів Програми постійній комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 
 



 

Додаток 1 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини  

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області для покращення матеріально-технічного стану у 2023-2025 роках  
 

 

 

Міський голова              Ратан АХМЕДОВ 

№

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

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: пожежних 

рукавів, пожежно-

технічного оснащення, 

паливно-мастильних 

матеріалів; форменого 

одягу; спеціального 

захисного одягу; касок 

пожежних; засобів 

радіозв’язку; засобів малої 

механізації; медичних 

препаратів для медичних 

укладок;  запасних частин 

для пожежних автомобілів 

(субвенція державному 

бюджету). 

2023-2025 

рік 

Корюківська 

міська рада, 

виконавчі 

органи 

Корюківської 

міської ради (в 

частині 

міжбюджетних 

трансфертів) 

Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальн

ої громади 

2023 рік -500,0 

2024 рік- 500,0 

2025 рік- 500,0 

Покращення 

оперативності та 

злагодженості дій при 

гасінні пожеж та 

ліквідації надзвичайних 

подій, ситуацій 

Підрозділом, 

розширення 

можливості Підрозділу 

щодо проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних 

робіт. 



                                                                                                                                 ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 373 

 

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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 374 

 

Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 18.11.2022 року № 102, 

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 «Убідьське» 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 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 375 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. 
 

Розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. від 14.11.2022 року № 3 

щодо погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки 

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

міській раді (додаються), а саме: 

- трактора ДТ – 75; 

- вантажного автомобілю КАМАЗ 5511; 

- екскаватора-навантажувача JCB 3CX; 

- мікроавтобуса Volkswagen LT-28;  

- мікроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 CDІ. 

 

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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 376 

 

Про погодження орієнтовної вартості  

гарячого харчування з розрахунку на одного 

військовослужбовця 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 377 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 04.11.2022 року № 98, 

Корюківської ЖЕК від 14.11.2022 року № 191, КП «Благоустрій» від 16.11.2022 

року № 242, КП «Корюківкаводоканал» від 22.11.2022 року № 191, керуючись 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 грудня 2022 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13.10.2022 року № 311 «Про 

затвердження штатних розписів». 

 

2. Затвердити з 01 грудня 2022 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, що додається. 

2.1. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.1. пункту 1 рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 22.06.2022 року № 185 

«Про затвердження штатних розписів». 

 

3. Затвердити з 29 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року 

включно штатний розпис Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, що додається. 

3.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13.10.2022 року № 311 «Про 

затвердження штатних розписів». 

 

4. Затвердити з 01 грудня 2022 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

 



5. Затвердити з 01 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно 

штатний розпис Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, що додається. 

5.1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 6 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 21.09.2022 року № 288 «Про 

затвердження структури та штатних розписів». 

 

6. 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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 378 

 

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 (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Забарівка, вулиця 

ХХХ), співвласниками якого на підставі свідоцтва про право власності на 

житло від 11.03.1997 року є Аноп Сергій Віталійович, Аноп Надія Іванівна та 

Аноп Віталій Сергійович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Забарівка, 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 Забарівка, ХХХ), що 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422483500:01:000:0062, власником якого на підставі договору купівлі-продажу 



від 22.02.2022 року № 157 є Близнюк Володимир Анатолійович, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Забарівка, 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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 379 

 

Про надання дозволу на підключення  

до централізованої мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 21.11.2022 року            

№ 190, КП «Убідьське» від 22.11.2022 року №№ 104, 105, керуючись ст. 30 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку: 

1.1.  По вул. Червонохутірська, буд. 105/2 в м. Корюківка, власник – 

Бедненко Юрій Владиславович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради на підключення до централізованої мережі водопостачання 

промислових об’єктів: 

2.1.  По вул. Заводська, буд. 1 в с. Сядрине Корюківської міської ради, 

власник – фізична особа-підприємець Воронін І.С. 

2.2.  По вул. Заводська, буд. 1 в с. Сядрине Корюківської міської ради, 

власник – фізична особа-підприємець Гаврилко Ю.В. 

 

3. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, Комунальному підприємству «Убідьське» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених в пунктах 1, 2 даного рішення об’єктів до мережі водопостачання. 

 

4. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської 

міської ради, власника житлового будинку та власників промислових об’єктів, 



до яких проводиться підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення 

земляних та/або ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 

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

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії 

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

 

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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 380 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

У зв’язку з втратою свідоцтва про право власності на нерухоме майно, що 

належало КП «Відродження», видане Олександрівською сільською радою 

13.01.2012 року, серія САЕ №057914, враховуючи рішення Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.11.2019 року № 8-29/VII «Про припинення в 

результаті реорганізації Олександрівської сільської ради», від 17.12.2019 року                  

№ 10-31/VII «Про прийняття в міську комунальну власність майна 

Олександрівської сільської ради» та рішення Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 21-2/VIІI «Про ліквідацію 

комунальних підприємств», керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 13.01.2012 року 

(серія САЕ № 057914), що видане Олександрівською сільською радою на 

підставі рішення виконавчого комітету сільської ради від 16.11.2011 року № 75 

на ім’я Комунального підприємства «Відродження», вважати не дійсним у 

зв’язку із втратою оригіналу. 

 

2. Видати Корюківській міській раді як правонаступнику Олександрівської 

сільської ради та Комунального підприємства «Відродження» дублікат свідоцтва 

про право власності від 13.01.2012 року на нежитлову будівлю, будівлю токарної 

майстерні, що розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, село Олександрівка, вулиця Центральна, буд. 132/4. 

 

3. 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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 381 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян, депутата Корюківської міської ради 

восьмого скликання Колобашкіної Н.М. 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 2000,00 грн (дві тисячі 

гривень 00 коп.) Левченко Катерині Миколаївні (ХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХ, паспорт серії ХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

2. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп.) Коваль Ользі Олексіївні (ХХХ, с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХ паспорт серії ХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХ – Чернігівське облуправління АТ «Ощадбанк». 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп.) Олешко Зої Федорівні (ХХХ с. Тютюнниця 

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 АТ КБ «ПриватБанк». 

 

4. Відмовити Войтешик Наталії Олександрівні у наданні матеріальної 

допомоги на лікування нехронічного захворювання у зв’язку з перевищенням 

суми доходу ½ розміру мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено 

на 01 січня року звернення. 

 

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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 382 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директорів «Трудового 

архіву» та КМЦ «КУБ», 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 «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за підсумками роботи                      

ІІІ кварталу 2022 року, що додається. 

 

2. Затвердити Подання на преміювання директора Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради Онищука Володимира 

Леонідовича за підсумками роботи ІІІ кварталу 2022 року, 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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка                        № 383 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  
 

Розглянувши подання Корюківської районної державної адміністрації, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, що 

затверджене 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 Міжнародного дня волонтерів, за вагомий внесок у розвиток 

волонтерського руху нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради 

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

кожному: 

- Милейка Сергія Олександровича – голову громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів-учасників АТО»; 

- Рябець Альону Вікторівну – жительку с. Наумівка, волонтерку; 

- Мелешко Наталію Анатоліївну – жительку м. Корюківка, волонтерку; 

- Козік Олену Анатоліївну – жительку м. Корюківка, волонтерку.  

Підстава: подання жительки м. Корюківка Приходько Т.І. від 23.11.2022 

року вх. № 657/04-05.  

- Примачка Юрія Анатолійовича – жителя м. Корюківка, волонтера. 

Підстава: подання молодіжної громадської організації «Альтернатива» від 

22.11.2022 року вх. № 511/04-02.  

1.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти 

в сумі 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 350,00 грн (триста п’ятдесят гривень 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

 



2. З нагоди Дня місцевого самоврядування, за сумлінну працю і високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

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

кожному: 

- Погребняка Петра Петровича – депутата Корюківської міської ради 

восьмого скликання; 

- Титенко Ірину Євгенівну - депутата Корюківської міської ради восьмого 

скликання. 

Підстава: подання секретаря міської ради від 22.11.2022 року вх. № 322/04-

04.  

- Аполона Юрія Андрійовича – старосту Будянського старостинського 

округу Корюківської міської ради; 

- Циклаурі Юрія Муссовича – старосту Перелюбського старостинського 

округу Корюківської міської ради; 

- Чалик Оксану Василівну – провідного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 22.11.2022 року 

вх. № 320/04-04.  

- Демяненко Ірину Віталіївну – головного спеціаліста сектору реєстрації 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради; 

- Наумовець Маргариту Василівну – діловода сектору адміністративних 

послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської 

ради;  

- Рябець Надію Іванівну – діловода сектору адміністративних послуг відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради.  

Підстава: подання начальника відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради від 22.11.2022 року вх. № 321/04-04.  

2.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти 

в сумі 2400,00 грн (дві тисячі чотириста гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 560,00 грн (п’ятсот шістдесят 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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 384 

 

Про надання статусу службового  

житла  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 18.11.2022 року № 03-

05/623 про надання статусу службового житла, керуючись ст.ст. 15, 118 

Житлового кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень наступні об’єкти 

нерухомості: 

- житловий будинок № 23 по вулиці Сагайдачного в місті Корюківка; 

- житловий будинок № 13 по вулиці Поліська в місті Корюківка; 

- житловий будинок № 48-А-9 по вулиці 8–го Березня в місті Корюківка; 

- чотирикімнатну квартиру № 3 в будинку 33А по вулиці Костюк Г. в місті 

Корюківка; 

- двокімнатну квартиру № 5 в будинку 32 по вулиці Бульварній в місті 

Корюківка; 

- трикімнатну квартиру № 6 в будинку 20 по вулиці Бульварній в місті 

Корюківка.  

 

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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 385 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 13.10.2022 року № 309 
 

З метою врегулювання орендних відносин, враховуючи рішення сорокової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року      

№ 8-40/VII, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до пункту 2 рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 13.10.2022 року № 309 «Про оренду майна міської комунальної 

власності», виклавши його в новій редакції: 

«2. Внести зміни до Договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності № 5 від 19.02.2018 року і знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 13, 

визначивши сторонами Договору Корюківську міську територіальну громаду в 

особі Корюківської міської ради (надалі – Власник), Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі – Орендодавець) та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк-медіа» (надалі – Орендар), а 

саме:». 

 

2. Внести зміни до підпункту 2.5. пункту 2 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 13.10.2022 року № 309 «Про оренду майна 

міської комунальної власності», доповнивши його реквізитами Власника: 

«Корюківська міська рада» 

15300, м.Корюківка,  вул. Бульварна, 6     

р/р UA538201720344260002000033454 

Держказначейська служба України, м.Київ 

МФО 820172, ЄДРПОУ 04061760 

e-mail koryukivka.rada@gmail.com тел. (04657) 21379». 

mailto:koryukivka.rada@gmail.com


3. 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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 386 

 

Про внесення змін в організацію  

освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік у 

дошкільному закладі Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка», керуючись листом 

Міністерства освіти та науки України від 15.06.2022 року № 1/6435-22 «Щодо 

забезпечення освіти осіб з особливими потребами», від 27.07.2022 року                          

№ 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році», з метою надання якісних освітніх послуг, у тому 

числі дітям, які мають порушення мовлення та зору та потребують надання їм 

корекційно-розвиткової та психолого-педагогічної допомоги, враховуючи 

введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 

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

керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З 01 грудня 2022 року внести зміни в організацію освітнього процесу 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області на 

2022/2023 навчальний рік, що була затверджена рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30.08.2022 року № 264, а саме: 

1.1. Погодити роботу чотирьох груп відповідного віку – ІІ молодша група, 

середня група, старша (інклюзивна) група, логопедична група. 

1.2. Зменшити кількість дітей у групах, а саме для дітей раннього віку до 15 

дітей, для дошкільного віку до 20 дітей. 

1.3. Дозволити залучати до освітнього процесу з повним навантаженням та 

додатковими обов’язками, що стосуються безпеки дітей під час виникнення 

небезпечних ситуацій, вчителя-логопеда, інструктора з фізкультури, музичного 

керівника та практичного психолога. 



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 

 

24 листопада 2022 року м. Корюківка № 387 

 

Про влаштування дитини до 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», 

розглянувши заяви прийомної матері Гончаренко Ірини Василівни, враховуючи 

рішення Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради від 24.11.2022 року, висновку Служби у справах 

дітей Корюківської міської ради від 24.11.2022 року № 01-10/234, рекомендації 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 24.112022 

року № 01-17/54, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Влаштувати з 25 листопада 2022 року до прийомної сім’ї Гончаренко 

Ірини Василівни, ХХХ року народження, яка зареєстрована в с. Бреч 

Корюківського району Чернігівської області по ХХХ, фактично проживає в м. 

Корюківка Чернігівської області по вул. ХХХ, на виховання та спільне 

проживання дитину, позбавлену батьківського піклування, Круглій Зорину 

Василівну, 25.11.2008 року народження. 

Малолітня дитина Круглій Зорина Василівна, 2008 року народження, 

перебуває на первинному обліку у Службі у справах дітей Гончарівської 

селищної ради Чернігівського району Чернігівської області як дитина, 

позбавлена батьківського піклування: мати дитини, Круглій Наталія Валеріївна, 

рішенням Чернігівського районного суду Чернігівської області від 11.01.2010 

року по справі № 2-98/2010 позбавлена батьківських прав, батько дитини, 

Круглій Василь Васильович, помер 02.06.2018 року. 



Розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації 

Чернігівської області від 02.02.2010 року № 20 малолітній дитині Круглій 

Зорині Василівні, 25.11.2008 року народження, встановлено статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

Малолітня дитина Круглій Зорині Василівні, 25.11.2008 року народження, 

малолітніх та неповнолітніх братів чи сестер не має.  

 

2. Відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 565, покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток прийомної дитини на прийомну матір, яка згідно статті 

256-2 Сімейного кодексу України несе обов’язки по вихованню та розвитку 

дитини, є її законним представником і діє без спеціальних на те повноважень як 

опікун або піклувальник. 

 

3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради (Одерій О.А.): 

3.1. Забезпечити оформлення та ведення особової справи дитини, 

позбавленої батьківського піклування, що перебуває у прийомній сім’ї, Круглій 

Зорини Василівні, 25.11.2008 року народження, згідно з чинним 

законодавством. 

3.2. Укласти договір між прийомною матір’ю та Корюківською міською 

радою про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї (далі – Договір). 

3.3. Здійснювати контроль за виконанням Договору, а також за умовами 

проживання та виховання прийомної дитини. 

3.4. Щорічно до 05 січня готувати звіт про стан утримання і розвиток 

дитини у прийомній сім’ї та надавати його прийомній матері для ознайомлення. 

 

4. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради  

(Єрмоленко Т.О.): 

4.1. Закріпити за вищевказаною прийомною сім’єю соціального 

працівника. 

4.2. Забезпечити соціальний супровід прийомної сім’ї, який передбачає 

надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування прийомної сім’ї. 

4.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

05 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

5.1. Забезпечити право на здобуття загальної середньої освіти прийомною 

дитиною, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 



5.2. Забезпечити пільгове оздоровлення прийомної дитини у оздоровчих 

закладах. 

5.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                   

05 грудня щорічний звіт про рівень розвитку та знань прийомної дитини,  

наявність одягу та навчального приладдя, систематичне відвідування занять та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомної матері у вихованні 

дитини, тощо. 

 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської  ради (Лещенко С.В.) : 

6.1. Закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря. 

6.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного 

огляду, здійснювати диспансерний нагляд за нею. 

6.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                  

05 грудня щорічний звіт про стан здоров’я дитини, дотримання прийомною 

матір’ю рекомендацій лікаря. 

 

7. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.): 

7.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

на дитину, грошового забезпечення прийомної матері у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті на утримання прийомних сімей. 

7.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошового забезпечення 

прийомної матері щомісяця до 20 числа. 

7.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення державної допомоги прийомній дитині, грошового 

забезпечення прийомній матері за надання соціальних послуг у прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», про причини не призначення, 

невиплати чи припинення їх виплати до 03 числа місяця, наступного за звітним. 

 

8. Рекомендувати Головному управлінню Пенсійного фонду України в 

Чернігівській області (Юрченко Ю.Д.) забезпечити призначання та виплату 

соціальної пенсії на дитину, позбавлену батьківського піклування, Круглій 

Зорину Василівну, 25.11.2008 року народження, в разі втрати годувальника 

згідно з чинним законодавством. 

 

9. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненко Р.А.) 

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомної 

матері та дитини. 

 

 



10. 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 

  

   


