
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 22.12.2022 р. № 153 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 23.12.2022 року 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. 

2. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 

період карантину. 

3. Про надання згоди на централізоване перерахування субвенції. 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 грудня 2022 року м. Корюківка                              № 420 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  
      

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

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших 

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

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року 

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24.11.2022 № 370 «Про спрямування залишків коштів субвенцій» викласти в 

новій редакції: 

«1. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної 

техніки), що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 300 001,00 грн та залишок 

коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 

140 440,28 грн спрямувати на КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» для проведення будівельних робіт за 

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

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

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення десятої сесії Корюківської 

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

бюджет Корюківської міської територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 грудня 2022 року м. Корюківка                              № 421 

 

Про надання дозволу на  

попередню оплату товарів,  

робіт і послуг на період карантину 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року                    

№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року                

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі 

змінами, ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу Корюківської 

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

ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» 

художньо – естетичного напрямку  Корюківської міської ради, Корюківському 

дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному центру 

«КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів 

у 2022 році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 

вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, закупівлю 

інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 

відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох місяців, у розмірі 

100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2021 року та за 

грудень 2022 року для проведення розрахунків за природний газ відповідно до 



укладених договорів постачання природного газу між  ТОВ «Нафтогаз Трейдінг» 

та бюджетними установами. 

 

2. Дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу Корюківської 

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

ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» 

художньо – естетичного напрямку  Корюківської міської ради, Корюківському 

дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному центру 

«КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів 

у 2023 році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 

вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, закупівлю 

інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 

відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох місяців. 

 

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 

 

23 грудня 2022 року м. Корюківка № 422 

 

Про надання згоди на  

централізоване перерахування субвенції 
 

Розглянувши лист АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 21.12.2022 року                 

№ 2046/05, відповідно до п. 16 Порядку та умов надання у 2022 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 

згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх функціонування», послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.12.2022 року № 1403, враховуючи розпорядження начальника Чернігівської 

обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року № 481, керуючись ст. 28 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду Чернігівській обласній державній адміністрації на 

централізоване перерахування АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНРГО» субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах, що 

підлягає врегулюванню згідно із Законом України «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного 



стану та подальшого відновлення їх функціонування», без розподілу її між 

бюджетами. 

 

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

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

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 


