
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 23.12.2022 р. № 154 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 27.12.2022 року 

 

1.Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для КП «Корюківкаводоканал» на 2023 рік. 

2. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

3. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

4. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому відділенні 

КНП «Корюківська ЦРЛ». 

5. Про введення в експлуатацію робочого місця. 

6. Про внесення змін до фінансового плану. 

7. Про квартирний облік. 

8. Про видачу ордеру. 

9. Про преміювання. 

10. Про затвердження структури та штатних розписів. 

11. Про надання разової матеріальної допомоги 

12. Про впорядкування адресного господарства. 

13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

14. Про затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської 

ради на 2023 рік. 

15. Про знесення зелених насаджень. 

16. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

17. Про субвенції. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 423 

 

Про встановлення тарифів для споживачів,  

які не є суб’єктами господарювання  

у сфері централізованого водопостачання  

та централізованого водовідведення для  

КП «Корюківкаводоканал» на 2023 рік 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 13.12.2022 року                  

№ 212, на підставі розрахунків тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення на 2023 рік, що надані підприємством та розроблені відповідно до 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

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

03.04.2019 року № 291), Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, подання для їх 

встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 12.09.2018 року 

№ 239, ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи 

вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року № 502 «Деякі 

питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням 

в Україні воєнного стану», керуючись ст.ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради тарифи для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання у наступних розмірах: 



1) для населення: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 

2) для потреб бюджетних організацій і установ: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 

3) для потреб інших споживачів: 32,54 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ. 

 

2. Встановити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради тарифи для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водовідведення у наступних розмірах: 

1) для населення: 49,12 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 

2) для потреб бюджетних організацій і установ: 49,12 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ; 

3) для потреб інших споживачів: 49,12 грн за 1 м3 в т.ч. ПДВ. 

 

3. Встановити, що до 01 квітня 2023 року для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а 

саме для населення, застосовувати тарифи, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. 

3.1. Тарифи, визначені в підпункті 1) пункту 1 та підпункті 1) пункту 2 даного 

рішення застосовуються з 01 квітня 2023 року. 

 

4. Структура собівартості тарифів для споживачів, які не є суб‘єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для 

КП «Корюківкаводоканал» на 2023 рік наведена в додатках №№ 1,2 до цього 

рішення. 

 

5. Тарифи, встановлені цим рішенням застосовуються з 01 січня 2023 року, 

крім виключення встановленого в пункті 3 даного рішення. 

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

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

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

  



 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.12.2022 року № 423 
 

Структура собівартості планового тарифу для споживачів, які не є суб’єктами 

 

господарювання у сфері централізованого водопостачання на 2023 рік 

 

№ Статті витрат один. Розрахунковий на 2023 рік 

п\п   вим. Всього грн на  Питома 

        1м.куб. вага 

1 Повна планова собівартість, всього: грн. 

9 517 

704,87 26,23   

2 Прямі витрати, в тому числі: грн 

1 547 

917,17 4,27 13,1 

3 електроенергія грн 

1 544 

151,17 4,26 13,1 

4 матеріали для забезпечення техноло- грн 3 766,00 0,01   

  гічного процесу (хімреагенти)        

5 Прямі матеріальні витрати грн 

1 939 

312,58 5,34 16,4 

6 Оплата виробничого персоналу грн 

1 531 

588,55 4,22 13,0 

7 поточний ремонт основних засобів грн 407 724,03 1,12 3,4 

  виробничого призначення         

8 Інші прямі витрати: грн 376 949,44 1,04 3,2 

9 відрахування на загальнообов’язкове  грн 336 949,48 0,93 2,9 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

10 гідрогеологічний супровід грн 39 999,96 0,11 0,3 

11 Загальновиробничі витрати, всього: грн 

3 076 

076,68 8,48 26,1 

12 електроенергія грн 12 936,37 0,04 0,1 

13 оплата праці апарату управління цехами, грн 

1 637 

190,92 4,51 13,9 

  дільницями         

14 відрахування на загальнообов’язкове  грн 360 182,00 0,99 3,0 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

15 Інші витрати: грн 

1 065 

767,39 2,94 9,1 

16 Адміністративні витрати, всього в т.ч.: грн 

2 577 

449,00 7,10 21,8 



17 оплата праці управління підприємством грн 

1 931 

327,64 5,32 16,3 

18 відрахування на загальнообов’язкове  грн 424 892,08 1,17 3,6 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

19 Інші витрати: грн 221 229,28 0,61 1,9 

20 Витрати із збуту, всього в т.ч.: грн 0,00 0,00 0,0 

21 оплата праці персоналу, що здійснює збут грн 0,00 0,00 0,0 

22 відрахування на загальнообов’язкове  грн 0,00 0,00 0,0 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

23 Інші витрати: грн 0,00 0,00 0,0 

24 Амортизаційні відрахування грн   0,00 0,0 

25 Інше: грн       

26 Собівартість 1м.куб. грн   26,23 80,6 

27 Рентабельність %       

28 Прибуток 4% грн 324 363,38 0,89 2,7 

29 Разом тариф без ПДВ грн.   27,12 83,3 

30 ПДВ грн   5,42 16,7 

31 Тариф грн   32,54 100,0 

32 Довідково         

33 Реалізація послуг (водопостачання) м.куб. 362 900     

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 

  



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.12.2022 року № 423 
 

Структура собівартості планового тарифу для споживачів, які не є суб’єктами 

 господарювання у сфері централізованого водовідведення на 2023 рік 

      

№ Статті витрат один. Розрахунковий на 2023 рік 

п\п   вим. Всього грн на  Питома 

        1м.куб. вага 

1 Повна планова собівартість, всього: грн. 

3 326 

149,58 39,36   

2 Прямі витрати, в тому числі: грн 

1 627 

722,87 19,26 39,2 

3 електроенергія грн 78 837,87 0,93 1,9 

4 матеріали для забезпечення техноло- грн 

1 548 

885,00 18,33 37,3 

  гічного процесу (хімреагенти)        

5 Прямі матеріальні витрати грн 649 530,48 7,69 15,6 

6 Оплата виробничого персоналу грн 544 983,40 6,45 13,1 

7 поточний ремонт основних засобів грн 104 547,08 1,24 2,5 

  виробничого призначення         

8 Інші прямі витрати: грн 119 896,35 1,42 2,9 

9 відрахування на загальнообов’язкове  грн 119 896,35 1,42 2,9 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

10 гідрогеологічний супровід грн       

11 Загальновиробничі витрати, всього: грн 374 676,10 4,43 9,0 

12 електроенергія грн 2 782,18 0,03 0,0 

13 оплата праці апарату управління цехами, грн 184 960,78 2,19 4,5 

  дільницями         

14 відрахування на загальнообов’язкове  грн 40 691,37 0,48 1,0 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

15 Інші витрати: грн 146 241,77 1,73 3,5 

16 Адміністративні витрати, всього в т.ч.: грн 554 323,78 6,56 13,4 

17 оплата праці управління підприємством грн 415 364,51 4,92 10,1 

18 відрахування на загальнообов’язкове  грн 91 380,19 1,08 2,2 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

19 Інші витрати: грн 47 579,08 0,56 1,1 

20 Витрати із збуту, всього в т.ч.: грн 0,00 0,00 0,0 



21 оплата праці персоналу, що здійснює збут грн 0,00 0,00 0,0 

22 відрахування на загальнообов’язкове  грн 0,00 0,00 0,0 

  державне соціальне страхування для          

  виробничого персоналу         

23 Інші витрати: грн 0,00 0,00 0,0 

24 Амортизаційні відрахування грн 0,00 0,00 0,0 

25 Інше: грн       

26 Собівартість 1м.куб. грн   39,36 80,1 

27 Рентабельність грн       

28 Прибуток 4% грн 133 045,98 1,57 3,2 

29 Разом тариф без ПДВ грн   40,93 83,3 

30 ПДВ грн   8,19 16,7 

31 Тариф грн   49,12 100,0 

32 Довідково         

33 Реалізація послуг (водовідведення) м.куб. 84 500     

 

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 424 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 
 

Розглянувши звіт про оцінку майна: квартири загальною площею 27,4 

кв.м., яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 24, кв. 2, керуючись ст. 12 Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні», ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме квартири загальною площею 

27,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 24, кв. 2, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності - Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту 

ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського обліку, станом на 06.12.2022 

року, становить 115 117,00 грн (сто п’ятнадцять тисяч сто сімнадцять гривень 

00 коп.) без врахування ПДВ.  

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 425 

 

Про затвердження висновку  

про доцільність позбавлення  

батьківських прав 
 

На виконання ухвали Корюківського районного суду Чернігівської області 

від 15.12.2022 року по справі № 736/1318/22, номер провадження 2/736/321/22, 

розглянувши пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській 

міській раді від 27.12.2022 року № 10 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 

Аврамцева Дмитра Олексійовича, 17.11.1996 року народження, який 

зареєстрований в м. Слов’янськ Донецької області, вул. Совхозна, буд. 12, кв. 

ХХХ, фактично проживає в с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської 

області, Бредихіної Анастасії Миколаївни, останнє відоме місце проживання:                                    

м. Слов’янськ Донецької області, вул. Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ відносно їх  

малолітнього сина Аврамцева Максима Дмитровича, 24.04.2021 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 27.12 .2022 року № 425 

 

Висновок 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

Аврамцева Дмитра Олексійовича та Бредихіної Анастасії 

Миколаївни відносно їх малолітнього сина Аврамцева Максима 

Дмитровича, 24.04.2021 року народження 
  

Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та піклування 

вважає за доцільне позбавити батьківських прав Аврамцева Дмитра 

Олексійовича, 17.11.1996 року народження, який зареєстрований в м. Слов’янськ 

Донецької області, вул. Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ, фактично проживає в                                    

с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської області, Бредихіної Анастасії 

Миколаївни, останнє відоме місце проживання: м. Слов’янськ Донецької 

області, вул. Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ відносно їх малолітнього сина 

Аврамцева Максима Дмитровича, 24.04.2021 року народження, у зв’язку з їх 

ухиленням від виконання батьківських обов’язків виходячи з наступного. 

До Корюківського районного суду Чернігівської області звернулась 

Аврамцева Оксана Леонідівна, 27.09.1977 року народження, з позовною заявою 

про позбавлення батьківських прав батьків свого малолітнього онука Аврамцева 

Максима Дмитровича, 24.04.2021 року народження. Сім’я Аврамцевої О.Л. 

проживала в м. Слов’янськ Донецької області, вул. Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ.  

З початком війни родина Аврамцевих переїхала до родичів Аврамцевої О.Л. 

в с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської області, вул. Молодіжна, 

буд. ХХХ.  

Мати малолітнього Аврамцева Максима, 2021 року народження, Бредихіна 

Анастасія Миколаївна відмовилась їхати разом з родиною, зі слів родичів дитини 

Бредихіна А.М. разом з іншим співмешканцем вирішила їхати на захід України, 

при цьому малолітню дитину Аврамцева Максима залишила в родині 

Аврамцевої О.Л. 

Батько малолітнього Аврамцева Максима, 2021 року народження, Аврамцев 

Дмитро Олексійович, також самоусунувся від виховання малолітнього сина, не 

працює, дитину не утримує, був помічений у вчиненні протиправних дій. 

Згідно з частиною 1 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

частинами 2, 3 статті 150 та статті 180 Сімейного кодексу України кожна дитина 

має право на піклування батьків, а батьки мають право та зобов’язані виховувати 

дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, 

матеріально забезпечувати та утримувати її. 

Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України батьки можуть бути 

позбавлені батьківських прав по відношенню до своїх дітей за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків. Згідно статті 165 Сімейного кодексу України 



право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав має орган 

опіки та піклування. 

Таким чином, Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки 

та піклування вважає за доцільне за невиконання батьківських обов’язків 

позбавити батьківських прав Аврамцева Дмитра Олексійовича, 17.11.1996 року 

народження, який зареєстрований в м. Слов’янськ Донецької області,                            

вул. Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ, фактично проживає в с. Верхолісся 

Корюківського району Чернігівської області, Бредихіної Анастасії Миколаївни, 

останнє відоме місце проживання: м. Слов’янськ Донецької області, вул. 

Совхозна, буд. 12, кв. ХХХ відносно їх малолітнього сина Аврамцева Максима 

Дмитровича, 24.04.2021 року народження, у зв’язку з їх ухиленням від виконання 

батьківських обов’язків. 

 

  

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка                       № 426 

 

Про реєстрацію народження дитини, 

покинутої в пологовому відділенні  

КНП «Корюківська ЦРЛ» 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», частини 2 статті 144 Сімейного 

кодексу України, пунктів 69, 70 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», акту закладу охорони здоров’я та органу 

внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому 

закладі охорони здоров’я від 19.12.2022 року, медичного свідоцтва про 

народження від 18.12.2022 року № 75, враховуючи той факт, що не була 

проведена державна реєстрація народження дитини, яка народилась 18.12.2022 

року в пологовому відділенні КНП «Корюківська ЦРЛ», з метою соціального 

захисту дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Службі у справах дітей Корюківської міської ради звернутись до 

Корюківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у 

Корюківському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції для реєстрації народження малолітньої дитини 

(дівчинки), зазначивши наступні відомості: 

Прізвище, ім’я, по батькові – Герасименко Вероніка Віталіївна. 

Дата народження – 18 грудня 2022 року. 

Місце народження – Україна, Чернігівська область, м. Корюківка. 

Батько – Герасименко Віталій Анатолійович. 

Мати – Герасименко Катерина Петрівна. 

Підстава реєстрації народження – медичне свідоцтво про народження від 

18.12.2022 року № 75. 



Відомості про батьків дитини – невідомі. 

Підстава запису про батьків – частина друга статті 135 Сімейного кодексу 

України.  

 

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 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка                            № 427 

 

Про введення в експлуатацію  

робочого місця 
 

Відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», нормативних документів системи 

технічного захисту інформації НД ТЗІ 3.07-003-2005 «Порядок про ведення робіт 

із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційній системі», Інструкції з розгортання типового робочого місця 

(24932263.002.М7) та акту відповідності введеного в експлуатацію робочого 

місця стороннього користувача організаційно-технічному рішенню для КСЗІ РМ 

СК від 09.11.2016 року № 4, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Ввести в промислову експлуатацію робоче місце стороннього 

користувача інформаційно-телекомунікаційної системи «Автоматизована 

система Державного земельного кадастру» (Інв. №101460038) з поширенням на 

нього дії Атестату відповідності. 

  

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 428 

 

Про внесення змін до фінансового плану 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 14.12.2022 року                    

№ 406, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, Порядку 

складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради, що затверджений 

рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

30.06.2022 року № 26-13/VIII, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити зміни до фінансового плану Районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2022 рік, 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 429 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради, заяву Абакумця І.С., 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. 13 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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. Кольчицьку Альону Євгенівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 13.12.2022 року № 01-10/250. 

1.2. Павловську Марію Юріївну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 13.12.2022 року № 01-10/250. 

 

2. Перевести Абакумця Ігоря Станіславовича з першочергового 

отримання житла на позачергове з моменту отримання права на пільги особи з 

інвалідністю внаслідок війни, а саме з 08.12.2022 року. 



Підстава: посвідчення інваліда війни від 08 грудня 2022 року серія А                 

№ 076403. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пунктів 1-2 даного рішення. 

 

4. 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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 430 

 

Про видачу ордеру 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 25.11.2022 року          

№ 03-05/650 про видачу ордеру, керуючись Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст.ст. 

15, 118 Житлового кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Видати ордер на службове житло, а саме квартиру № 3 по вул. Галини 

Костюк, ХХХХ в місті Корюківка лікарю – хірургу хірургічного відділення 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради Хроменку Олексію Дмитровичу, 1994 р.н., з 

сім’єю – 3 особи. 

Склад сім’ї – 3 особи: 

Дружина – Хроменко Олена Сергіївна. 

Син – Хроменко Матвій Олексійович. 

Загальна площа квартири – 93,8 м2, житлова площа будинку – 58,1 м2. 

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 431 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

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

Корюківського центру сімейної медицини, начальника КП «Корюківкаводоканал», 

генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ», 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 генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради Лещенко 

Світлану Віталіївну за підсумками роботи ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 

2. Затвердити Подання на преміювання начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Бибича Сергія 

Володимировича за підсумками роботи ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 

3. Затвердити Подання на преміювання генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича за підсумками роботи               

ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 



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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 432 

 

Про затвердження структури  

та штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Вважати таким, що втратив чинність з 01 січня 2023 року підпункт 1.1. 

пункту 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

24.12.2022 року № 591 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

2. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

2.1. Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2023 року рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 07.11.2022 року № 359 

«Про затвердження штатних розписів». 

 

3. Затвердити з 01 січня 2023 року структуру та штатний розпис Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, що додається. 

 

4. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради з 01 січня 2023 року штатну чисельність: 

- працівників обслуговуючого персоналу закладів загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради, що додається; 

- працівників обслуговуючого персоналу закладів позашкільної освіти 

Корюківської міської ради, що додається; 



- працівників закладів дошкільної освіти Корюківської міської ради, що 

додається; 

- працівників Корюківського історичного музею Корюківської міської 

ради, що додається; 

- працівників сільських будинків культури та клубів Корюківської міської 

ради, що додається; 

- працівників міського будинку культури Корюківської міської ради, що 

додається; 

- працівників Корюківської публічної бібліотеки, що додається; 

- працівників комунального закладу позашкільної мистецької освіти 

«Корюківська мистецька школа ім. О.С. Корнієвського Корюківської міської 

ради Чернігівської області», що додається. 

 

5. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, що додається. 

5.1. Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2023 року підпункт 

5.1. пункт 5 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.09.2022 року № 288 «Про затвердження структури та штатних розписів». 

 

6. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

6.1. Вважати таким, що втратив чинність з 01 січня 2023 року пункт 1 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.11.2022 року      

№ 377 «Про затвердження штатних розписів». 

 

7. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис Фінансового відділу 

Корюківської міської ради, що додається. 

7.1. Вважати таким, що втратив чинність з 01 січня 2023 року підпункт 1.1. 

пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

13.01.2022 року № 6 «Про затвердження штатних розписів». 

 

8. 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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 433 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян, депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання 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.) Скороход Валентині Олексіївні (вул. Франка, буд. 5А, кв. ХХХ,                          

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

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

гривень 00 коп.) Мотчаному Олексію Олексійовичу (вул. Г.Костюк, буд. 39, кв. 

ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

3. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 17000,00 грн (сімнадцять 

тисяч гривень 00 коп.) Кошенку Володимиру Вікторовичу (вул. Сіверська,               

буд. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, 



 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

4. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 4000,00 грн (чотири тисячі 

гривень 00 коп.) Кулінченко Людмилі Дмитрівні (вул. 8-го Березня, буд. ХХХХ, 

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

5. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 6000,00 грн (шість тисяч 

гривень 00 коп.) Миголь Анастасії Василівні (вул. Шевченка, буд. ХХХХ,                                    

с. Домашлин Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

5.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

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

п’ятсот гривень 00 коп.) Грицаєнко Людмилі Сергіївні (вул. Гагаріна, буд. 

ХХХХ,  с. Забарівка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на 

лікування нехронічного захворювання. 

6.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

7. 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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 434 

 

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 міської 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, місто Корюківка, вулиця 

Дудка, №ХХХХ), власником якого відповідно до Договору купівлі-продажу 

житлового будинку з надвірними будівлями від 05.03.1987 року є Карпенко 

Олег Степанович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Дудка, будинок ХХХХ. 

 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – гаражу (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Франко-Кошового, гараж № 89), що розташований на земельній ділянці з 

кадастровим номером 7422410100:01:002:1375, власником якого на підставі 



свідоцтва про право власності від 24.09.2001 року № 257 є Попель Василь 

Петрович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Кошового, гараж № 89. 

 

3. 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.   

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 435 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заяву Малиш Н.Х. щодо надання дозволу на виготовлення 

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Малиш Наталії Харитонівні на оформлення дубліката 

свідоцтва про право власності на будинок, що розташований за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, село Олександрівка, вулиця 

Шевченка, буд. ХХХХ, дублікат якого був виданий 16.01.2009 року на ім’я 

покійної Авраменко Любові Макарівни, у зв’язку із втратою. 

1.1. Оригінал дубліката свідоцтва про право власності на будинок від 

16.01.2009 року, виданого Олександрівською сільською радою Корюківського 

району Чернігівської області згідно з рішенням виконавчого комітету сільської 

ради від 22.12.2008 року № 90 на ім’я Авраменко Любові Макарівни, вважати 

недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 436 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради на 2023 рік 
 

Заслухавши інформацію міського голови, керуючись ст. 28, 59 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Календарний план заходів Корюківської міської ради на 2023 

рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.12.2022 року № 436 

 

К А Л Е Н Д А Р Н И Й   ПЛАН   З А Х О Д І В 

Корюківської міської ради на 2023 рік 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

 

Дата проведення 

 

Матеріальна 

допомога 

Квіти, 

грамоти, 

подарунки 

1 День вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав 

15 лютого 2023 року 1500 270 

2 Міжнародний жіночий день   08 березня 2023 року 2500 450 

3 День працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування 

населення 

19 березня 2023 року 2000 360 

4 День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

09 травня 2023 року 5000 630 

5 День працівників водного господарства 04 червня 2023 року 1000 180 

6 День журналіста 06 червня 2023 року 500 90 

7 День медичного працівника 18 червня 2023 року 3000 560 

8 День молоді. День молодіжних та дитячих 

громадських організацій 

25 червня 2023 року 1000 180 

9 День Конституції України 28 червня 2023 року 1500 270 



10 День Національної поліції України 04 липня 2023 року 1500 270 

11 День тренера 19 липня 2023 року 500 90 

12 День міста Корюківка 29 липня 2023 року 10000 1800 

13 День працівників ветеринарної медицини 13 серпня 2023 року 1000 180 

14 День будівельника  13 серпня 2023 року 500 90 

15 День Державного Прапора України 23 серпня 2023 року 1000 180 

16 День незалежності України 24 серпня 2023 року 2000 360 

17 Конференція педагогічних працівників закладів 

освіти 

25 серпня 2023 року 2000 360 

18 Дні села старостинських округів Корюківської 

міської територіальної громади  

Червень – вересень 2023 

року 

7500 1350 

19 День підприємця 03 вересня 2023 року 1000 180 

20 День фізичної культури і спорту 09 вересня 2023 року 1000 180 

21 День працівників нафтової, газової                       

та нафтопереробної промисловості 

10 вересня 2023 року 1000 180 

22 День рятівника 17 вересня 2023 року 1500 270 

23 День працівника лісу 17 вересня 2023 року 2000 360 

24 Всеукраїнський день дошкілля  24 вересня 2023 року 2000 360 

25 Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня 2023 року 500 90 

26 День усиновлення 30 вересня 2023 року 1000 180 



27 День ветерана 01 жовтня 2023 року 1500 270 

28 День працівників освіти 01 жовтня 2023 року 2000 360 

29 День юриста 08 жовтня 2023 року 500 90 

30 День пошти 09 жовтня 2023 року 1000 180 

31 День захисників та захисниць України 

День Українського козацтва 

14 жовтня 2023 року 2000 360 

32 День працівників целюлозно-паперової 

промисловості 

21 жовтня 2023 року 1500 270 

33 День автомобіліста і дорожника 29 жовтня 2023 року 500 90 

34 День працівника соціальної сфери 05 листопада 2023 року 1500 270 

35 Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

09 листопада 2023 року 1000 180 

36 День працівників сільського господарства 19 листопада 2023 року 1000 180 

37 День працівників прокуратури 01 грудня 2023 року 500 90 

38 Міжнародний день волонтера 05 грудня 2023 року 1500 270 

39 День Збройних Сил України 06 грудня 2023 року 3500 630 

40 День місцевого самоврядування 07 грудня 2023 року 2000 350 

41 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 2023 року 1000 180 

42 День працівників суду 15 грудня 2023 року 500 90 

43 День енергетика 22 грудня 2023 року 1500 270 



44 Ювілеї інших жителів громади  

(90, 95, 100 і більше років)  

Січень-грудень 2023 

року 

23000 11400 

Всього 100000 25000 

 

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 437 

 

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 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (по вулицях Садова, буд. 4, 

Дудка, Стржалковського, 26, Польова міста Корюківка) від 26.12.2022 року 

№№ 42-45, що додаються. 

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 438 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 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)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.Зменшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» в сумі 2 054 200,00 грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» в сумі 557 800,00 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 285 850,00 грн, по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 336 500,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 36 750,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі                

102 700,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1 803 200,00 грн; 

-по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2210 

«предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 23 000,00 грн.  

 



2. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади (бюджету розвитку), а саме: 

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установа, організаціям)» в сумі 5 200 000,00 грн для КП «Корюківкаводоканал». 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та 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)». 

 

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 

 

27 грудня 2022 року м. Корюківка № 439 

 

Про субвенції 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Визначити іншу субвенцію, що виділена згідно рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 січня 2022 року № 2-

12/VIII «Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код 25507000000)»», перехідною на 2023 рік, 

а саме у разі якщо кошти субвенцій не будуть використані на кінець 2022 року, 

то залишок може бути використаний за цільовим призначенням у 2023 році 

відповідно до договору від 25 січня 2022 року № 1/61. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 


