
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 05.12.2022 р. № 142 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 07.12.2022 року 

 

1. Про внесення змін до програм. 

2. Про субвенції. 

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

4. Про внесення змін до Плану (Програми) соціально-економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки. 

5. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

6. Про квартирний облік. 

7. Про видачу ордерів. 

8. Про виключення із числа службового житла. 

9. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

10. Про створення штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

11. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей та 

встановлення вартості одного дітодня харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Корюківської міської ради. 

12. Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють, від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради. 

13. Про затвердження штатного розпису. 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. 

15. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. 

16. Про затвердження акту. 

17. Про затвердження висновків органу опіки та піклування. 

18. Про встановлення дорожнього знаку. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 388 

 

Про внесення змін до програм 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожеми 

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

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

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

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

до відома.  

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки 9 

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

рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на 

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

рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 06.02.2020 року №3-33/VІІ, саме Додаток 1 до Програми викласти в новій 

редакції, що додається. 

 

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

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-

31/VIІ, а саме: 

3.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 



7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн 

2021 рік – 14860000,00 грн 

2022  рік – 46150000,00 грн 

 

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

та джерела фінансування», виклавши її в наступній редакції: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

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

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

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

4. КП «Убідьське» 1 730 000,00 3 230 000,00 4 300 000,00 

 Разом 14 130 000,00 14 860 000,00 46 150 000,00 

 

4. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Підвищення рівня 

оперативної 

готовності щодо 

гасіння пожеж та 

здатності до 

проведення 

аварійно-

рятувальних і 

інших 

невідкладних робіт 

Підрозділом 

Закупівля: 

паливно-мастильних 

матеріалів; 

форменного одягу; 

спеціального 

захисного одягу; касок 

пожежних; засобів 

радіозв’язку; засобів 

малої механізації; 

медичних препаратів 

для медичних укладок; 

запасних частин для 

пожежних автомобілів; 

комп’ютерного 

обладнання та 

приладдя; машин для 

обробки даних 

(апаратна частина) 

2020-2022 

рік 

Корюківська 

міська рада 

Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

2020 рік – 200,0 

2021 рік – 250,0 

2022 рік – 700,0 

Покращення 

оперативності та 

злагодженості 

дій при гасінні 

пожеж та 

ліквідації 

надзвичайних 

подій, ситуацій 

Підрозділом, 

розширення 

можливості 

Підрозділу 

щодо 

проведення 

аварійно-

рятувальних і 

інших 

невідкладних 

робіт 

 

 

Міський голова                                     Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 389 

 

Про субвенції 
      

Розглянувши лист Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 28.11.2022 року № 05-10/109 «Щодо надання субвенції 

обласному бюджету», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Визначити субвенції, що виділені згідно рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30.09.2022 року № 307 та від 18.10.2022 року                    

№ 327 «Про виділення іншої субвенції обласному бюджету Чернігівської 

області», перехідними на 2023 рік, а саме у разі якщо кошти субвенцій не будуть 

використані на кінець 2022 року, то залишки можуть бути використані за 

цільовим призначенням у 2023 році. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 390 

 

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 КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались чи 

погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 356 000,00 грн. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

бюджету Корюківської міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

склався станом на 01.01.2022 року) по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в сумі 50 100,00грн. 

 

 



3. Збільшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 241 000,00 грн, зокрема КП «Убідьське» -                 

117 000,00 грн та Корюківській ЖЕК – 124 000,00 грн. 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2210 

«предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 99 000,00 грн для 

придбання солі дорожньої ; 

- по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти» (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

склався станом на 01.01.2022 року) по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 50 100,00 грн облаштування найпростішого укриття. 
 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

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

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 66 000,00 грн для придбання обладнання 

системи відеоспостереження для КП «Убідьське» Корюківської міської ради. 

 

5. 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)». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 391 

 

Про внесення змін до Плану (Програми)  

соціально-економічного та культурного  

розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки  
 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л. прийняти до відома. 

 

2. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін 

до Плану (Програми) соціально-економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції, 

що додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

      

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 

Додаток №1 до Плану 

(Програми) 

                                                                                                     Соціально – економічного та   

   культурного розвитку 

                                                                                                      Корюківської міської 

                                                                                                       територіальної громади на  

                                                                                                        2022-2024 роки 

 

П Е Р Е Л І К 

основних об’єктів та інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2022-2024 роках 

                                                                                                    

тис.грн. 

 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту, робіт та 

заходів, що здійснюватимуться за 

планом (програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування  

Термін 

виконання 

(роки) 

 

Всього по 

об’єкту 

Державни

й бюджет 

Інші джерела 

фінансування 

 

Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіально

ї громади 

1 Капітальний ремонт будівлі опорного 

закладу охорони здоров’я КНП 

«Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради, 

за адресою: вул. Шевченка,101 м. 

Корюківка, Чернігівської обл. 

68 000,00 56 500,00 0,00 11 500,00 2022-2024 

2 Капітальний ремонт Корюківського 

дошкільного навчального закладу №1 

19 600,00 13 720,00 0,00 5 880,00 2022-2024 



«Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області із 

впровадженням заходів з 

теплореновації по вул. Шевченка, 98-а 

в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

3 Реновація Сядринської ЗОШ в   с. 

Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області 

5 500,00 3 000,00 0,00 2 500,00 2022-2024 

4 Реконструкція міського будинку 

культури Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

1 300,00 300,00 0,00 1 000,00 2024 

5 Облаштування зали Корюківської 

трагедії шляхом добудови до 

Корюківського історичного музею та 

реновація Корюківської школи 

мистецтв ім. О.С.Корнієвського 

Корюківської міської ради   

13 800,00 11 000,00 0,00 2 800,00 2022-2024 

6 Облаштування тепловим насосом 

приміщення ДНЗ «Веселка» 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2022-2024 

7 Закупівля обладнання для 

облаштування місць для дозвілля 

(дитячих та спортивних майданчиків) 

500,00 0,00 0,00 500,00         2022-2024 



8 Капітальний ремонт харчового блоку 

нежитлової будівлі ДНЗ №4 «Веселка» 

за адресою: 

пров. Бульварний, 8А  

в м. Корюківка 

700,00 0,00 0,00 700,00 2022-2024 

9 Реконструкція перехресття  

вул. Шевченка з  

вул. Вознесенська  

в м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області 

6 990,112 0,00 0,00 6 990,112 2022-2024 

10 Капітальний ремонт мосту по вул. 

Новій в м. Корюківка Чернігівської 

області 

2 639,125 1 820,996 0,00 818,129 2023 

11 Рекострукція площі Героям України в 

м. Корюківка 

10 000,00 9 000,00 0,00 1 000,00 2022-2024 

12 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Нова  

в м. Корюківка Чернігівської області 

4 800,00 1 000,00 0,00 3 800,00 2022-2024 

13 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Заводській  

в с. Сядрине Корюківського району 

Чернігвської області 

1 100,00 880,00 0,00 220,00 2022-2024 

14 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Шевченка  

в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

1 500,00 1 200,00 0,00 300,00 2023 

15 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Стрільця  

в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

1 500,00 1 200,00 0,00 300,00 2023 



16 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Польова  

в с. Воловики Корюківського району 

Чернігівської області 

1 000,00 700,00 0,00 300,00 2022-2024 

17 Капітальний ремонт дорожнього одягу 

по вул. Слов’янська  

в м. Корюківка Чернігівської області 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2023 

18 Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Шевченка  

в м. Корюківка Чернігівської області 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2022-2024 

19 Реконструкція котельні з 

встановленням твердопаливних котлів 

за адресою: вул.Шевченка,99, м. 

Корюківка Чернігівської області 

      30 400,00 25 300,00 0,00 5 100,00 2022-2023 

20 Будівництво міських очисних споруд 

біологічної очистки господарсько - 

побутових стічних вод в м. Корюківка, 

Чернігівської області загальною 

продуктивністю 500 м. куб. на добу 

29 600,00 0,00 12 000,00 17 600,00 2022-2024 

21 Роботи пов’язані з поліпшенням 

технічного стану та благоустрій 

водойм на території Корюківської 

міської ради 

400,00 0,00 0,00 400,00 2022-2024 

22 Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану річок, очищення 

русел від дерев (що потрапили до них 

внаслідок проходження весняних 

повеней) 

400,00 0,00 0,00 400,00 2022-2024 



23 Капітальний ремонт водопостачання 

та водовідведення в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

5 700,00 2 280,00 0,00 3 420,00 2022-2024 

24 Реконструкція полігону твердих 

побутових відходів Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, 

вул. Паркова,31, 

м. Корюківка, Чернігівська обл. 

620,00 0,00 620,0 0,00 2022-2024 

25 Капітальний ремонт станції 

біоочистки (розчистка ставка – 

накопичувача стічних вод)  

в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

350,00 0,00 0,00 350,00 2022-2023 

26 Проведення протиповеневих та 

культуртехнічних робіт на річці 

Сустра в с. Рейментарівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

270,50 243,45 0,00 27,05 2022-2023 

27 Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання 

в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

5 000,00 500,00 0,00 4 500,00 2023-2024 

28 Будівництво майданчиків для збору 

сміття на території Корюківської ТГ 

550,00 0,00 0,00 550,00 2022-2024 

29 Капітальний ремонт водогону по вул. 

Шевченка, вул. Франка, вул. Г.Костюк 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2022-2024 



в м. Корюківка Чернігівської області 

30 Реконструкція водогону  

в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області 

200,00 0,00 0,00 200,00 2023 

31 Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання 

в с. Олександрівка Корюківського 

району Чернігівської області 

5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2024 

32 Будівництво скверу відпочинку по вул. 

Шевченка 72 в м. Корюківка 

5 000,00 4 000,00 0,00 1 000,00 2022-2024 

33 Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ в с. 

Савинки Корюківського району 

Чернігівської області 

200,00 0,00 0,00 200,00 2022-2023 

34 Реконструкція вуличного освітлення 

вул.8-го Березня,  

вул. Шкільна, вул. Бібліотечна, вул. 

Набережна, вул. Малинова, 

пров. Мічуріна, вул. Свободи, 

вул. Партизанська, вул.Дудко, вул. 

Г.Костюк в м. Корюківка 

Чернігівської області 

500,00 100,00 0,00 400,00 2022-2024 

35 Реконструкція вуличного освітлення 

по вул. Довженка, вул. Молодіжна, 

вул. Робоча,  

вул. Заводська, вул. Зелена,  

вул. Пушкіна в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області  

450,00 100,00 0,00 350,00 2022-2024 



36 Будівництво вуличного освітлення по 

с. Петрова Слобода Корюківського 

району Чернігівської області 

450,00 100,00 0,00  350,00 2024 

37 Поточний ремонт нежитлової будівлі 

за адресою: вул. Вокзальна,9 в 

м.Корюківка (ХАБ) 

200,00 200,00 0,00 0,00 2022-2024 

38 Еко-транспорт Корюківської громади 

як елемент сталого розвитку та стимул 

для формування регіонального 

кластеру електротранспорту 

 

12 494,355 9 000,000 0,00 3 494,355 2022-2024 

39 Реконструкція котельні з 

встановленням твердопаливних котлів 

за адресою: вул. Шевченка 68,м. 

Корюківка Чернігівської області 

35 600,00 29 600,00 0,00 

 

6 000,00 2023 

 ВСЬОГО ПО ПЛАНУ (ПРОГРАМІ) 278314,092 171744,446 12620,00 93949,646  

 



Додаток №2 до Плану (Програми) 

                                                                                                      соціально – економічного та 

                                                                                                      культурного розвитку 

                                                                                                      Корюківської міської 

                                                                                                      територіальної громади на  

                                                                                                      2022-2024 роки 

 

 

Перелік міських програм по яким планується фінансування  у 

2022-2024 роках 

 

Назва  програми Дата та номер рішення 

Програма інформатизації діяльності Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 

перед громадою, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2022-2026 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Цільова програма «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма підтримки  та розвитку "Трудового архіву"  

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки   Рішення 15 сесії 8 скликання від 29.09.2022р. 

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р. 

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 

2021-2023 роки" Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р. 



Програма «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій 

населення» на 2021-2023 роки Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2022-2024 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської 

міської ради на 2021-2023 роки Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма захисту  прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2020-2022 роки Рішення 40 сесії 7 скликання  від 20.08.2020р. 

Програма стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках 

ОСББ на 2020-2022 роки Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р. 

Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

2023-2025 роки Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р. 

КП "Корюківкаводоканал"   

КП "Благоустрій"   

КП "Убідьське"   

Корюківська ЖЕК   

Програма запобігання безпритульності та розмноженню 

бродячих тварин на території населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки Рішення 15 сесії 8 скликання від 29.09.2022р. 

Програма організації суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р. 



Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" 

на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м.Корюківка на 2022 

рік Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма організації та проведення громадських робіт 

для населення Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Міська програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2019-2024 роки 

Рішення 20 сесії 7 скликання від 20.12.2018р.    

(Нова редакція - рішення 8 сесії 8 

скликання від 30.08.2021р.) 

Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-

2024 роки" Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади 

на 2022-2024 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма  забезпення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2021-2023 роки Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до  

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської територіальної громади на  2023-

2025 роки Рішення 15 сесії 8 скликання від 29.09.2022р. 

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка 

на 2022-2024 роки» Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма «Членські внески» на 2023-2025 роки Рішення 15 сесії 8 скликання від 29.09.2022р. 

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 

2021-2023  роки 

Рішення 2 сесії 8 скл 

 

икання від 15.12.2020р. 

Комплексна програма цивільного захисту на території 

Корюківської міської ради  на 2021-2023 роки 

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

(Нова редакція – рішення 13 сесії 8 скликання 

від 30.06.2022 р.) 

Програма охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2021-2023  

роки (нова редакція) Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2021 -2023 роки на 

території Корюківської міської ради  Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 



Міська цільова програма «Громадське бюджетування 

(бюджет участі) в Корюківській територіальній громаді 

на 2022-2025 роки» Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Програма приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р. 

Комплексна Програма профілактики правопорушень на 

2022-2024 роки Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р. 

Програма фінансової підтримки 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувльного загону Головного управління 

ДСНС України у Чернігівській області для покращення 

матеріально-технічного стану в 2023-2025 роках Рішення 33 сесії 7  скликання від 06.02.2020р. 

Міська цільова програма "Шкільний громадський 

бюджет в Корюківській міській територіальній громаді 

на 2021-2024 роки" Рішення 5 сесії 8 скликання від 22.04.2021р. 

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

на території Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки Рішення 7 сесії 8 скликання від 8.07.2021р. 

Програма попередження дитячої безпритульності та 

бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на підвідомчій території Корюківської міської ради на 

2021-2024 роки Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р. 

Програма підтримки молодіжної політики в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-

2025 роки Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р. 

Програма з підвищення ефективності управління 

активами Корюківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р. 

Програма місцевого економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади 

Чернігівської області та План дій з її впровадження 2021-

2024 

Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р. 

 

 



 

Програма відшкодування втрат підприємств,зумовлених 

різницею між розмірами економічно обгрунтованих та 

застосованих тарифів на  послуги з постачання теплової 

енергії  для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді  2021-2022 років 

 

 

Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021 р. 

 

 

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 

 

Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021 р. 

 

 

 

Програма призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік Рішення 15 сесії 8 скликання від 29.09.2022 р. 

Програма відшкодування витрат Кормунального 

підприємства Корюківкаводоканал» за оснащення 

водопровідних вводів багатоквартирних житлових 

будинків Корюківської міської ради вузлами 

комерційного обліку води на 2022-2023 роки Рішення 13 сесії 8 скликання від 30.06.2022 р. 

Стратегія впровадження інформаційних технологій в 

Корюківській міський територіальній громаді на 22022-

2024 роки Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021 р. 

Комплексна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

Рішення 12 сесії 8 скликання від 25.01.2022 р. 

 

 

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 

 

 

Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021 р. 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                     Додаток №3 до 

Плану (Програми) 

                                                                                                      соціально – економічного та 

                                                                                                      культурного розвитку 

                                                                                                      Корюківської міської 

                                                                                                      територіальної громади на  

                                                                                                      2022-2024 роки 

Перелік показників соціально-економічного розвитку Корюківської міської  

територіальної громади  на 2022-2024 роки 
      

№ 

з/п 

Показники соціально-економічного 

розвитку  територіальної громади 

  

Звіт за 2021 

рік 

Звіт за 2022 

рік 

Прогноз на 

2023 рік 

Прогноз на 

2024 рік 
Одиниця 

виміру 

1 2 3 4 5 5 6 

1 Чисельність постійного населення осіб 21244 20199 20020 20001 

2 Кількість дітей віком до 16 років осіб 2212  2170 2120 1070 

3 Природний приріст (скорочення) населення осіб -311 -400 -410 -420 

4 Кількість зайнятого (працюючого) 

населення 
осіб 7745  7700 7690  7689 

5 Чисельність осіб з інвалідністю, з них:  осіб 242 244 248 250 

діти віком до 18 років осіб 127 130 132 135 

6 Контингент, який потребує соціальної 

підтримки  
осіб 8813 8975 9120 9245 

7 Кількість зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб  
осіб 132 132 135 139 



8 Загальна протяжність автошляхів з твердим 

покриттям (комунальних) 
км 120 120 120 120 

9 Частка домогосподарств, що мають доступ 

до фіксованої широкосмугової мережі 

Інтернет, у загальній кількості 

домогосподарств об'єднаної територіальної 

громади  

% 60 70 75 80 

10 
Середня наповнюваність групи дошкільного 

навчального закладу об'єднаної 

територіальної громади  

осіб 17 17 18 18 

11 
Частка дітей дошкільного віку охоплена 

дошкільними навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей дошкільного віку 

% 50 50 51 51 

12 
Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи територіальної 

громади у т. ч. за типом населеного пункту 

осіб 17,5 18 20 20 

13 Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того 

потребують  

% 100 100 100 100 

14 Частка дітей, охоплених позашкільною 

освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку у т.ч. за статтю та місцем 

проживання 

% 70,2 71 72 73 

15 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств  

територіальної громади у т. ч. за типом 

населеного пункту 

% 67 68 71 73 



16 Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств 

територіальної громади громади у т. ч. за 

типом населеного пункту/ за старостатами 

% 29 29 32 34 

17 Частка населених пунктів територіальної 

громади, у яких укладені договори на 

вивезення твердих побутових відходів між 

домогосподарствами та обслуговуючим 

підприємством (надавачем послуги з 

вивезення  побутових відходів), у загальній 

кількості населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади громади у т. ч. за 

типом населеного пункту/ за старостатами 

% 60 62 65 70 

18 Частка населених пунктів, які уклали 

договори з обслуговуючими організаціями 

на вивезення твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених пунктів  

територіальної громади у т. ч. за типом 

населеного пункту/ за старостатами 

% 60 62 64 65 

19 Кількість закладів культури (бібліотек, 

клубів, кінотеатрів тощо) на 1000 населення 
одиниць 0,6 0,6 0,6 0,6 

20 
Кількість закладів фізичної культури і спорту 

(стадіонів, спортивних клубів тощо) на 1000 

населення 

одиниць 3,8 3,8 3,8 3,8 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 07.12.2022 року №м 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

План (Програма)  

соціально – економічного  

та культурного розвитку 

Корюківської міської 

територіальної громади  

  на  2022-2024 роки 
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16.3       

Механізм реалізації Плану (Програми) та її організаційне та 

фінансове забезпечення 

Додатки                                                                                                                                                                                                                           

Перелік основних об’єктів та інвестиційних проєктів, які планується 

реалізувати у 2022-2024 роках. 

Перелік міських програм, по яким планується фінансування у 2022-

2024 роках. 

Перелік показників соціально-економічного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади  на 2022-2024 роки. 

36 
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В С Т У П 

План (Програма) соціально - економічного  та культурного  розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – План) 

розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові 

програми», відповідно наказу Мінрегіон від 30.03.2016 року №75 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади».  

План спрямовано на досягнення стратегічних цілей: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на  2021-2027 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2020 року 

№695; 

- Стратегія сталого розвитку Чернігівської області  до 2027 року,Плану 

заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської 

області на період до 2027 року; 

- Стратегія сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади 

на 2021-2029 роки. 

План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади на 2022-2024 роки є комплексною системою 

завдань та способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання 

соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає 

комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, 

культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних 

показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 

бюджету громади та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну 

сферу для створення повноцінного життєвого середовища з дотриманням 

державних соціальних стандартів та гарантій.  

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної 

та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та 

внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності та 

гендерної чутливості широкого спектру соціальних послуг та зростання 

добробуту населення. 

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, 

поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного 

розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх 

та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи 

економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її 

реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального 

розвитку на 2022-2024 роки.   
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Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту 

населення. 

План є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку Корюківської міської ради на 2022-2024 роки. 

 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Плану затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради. 
 

 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

1.1. Коротка характеристика громади  

Корюківська  територіальна громада  почала функціонувати з 01 січня 

2017 року. З жовтня 2020 року  до Корюківської міської територіальної громади 

входять такі населені пункти:  

м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, 

Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники, 

Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, 

Заляддя, Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне, 

Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка, 

Домашлин, Луковець, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки, 

Охрамієвичі, Лупасове, Романівська Буда, Рибинськ, с-ще Голубівщина, 

Журавева Буда, Лісове, Новоселівка, Парастовське, Стопилка,Перелюб, Баляси, 

Прибинь, Костянтинівка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Шишківка, Рудня. 

Загалом Корюківська громада нараховує 66 населених пунктів – 1 місто і 

65 сіл і селищ. Корюківська територіальна громада займає площу 1164,8 кв. км. 

Чисельність населення громади – 21244 мешканців (83,6% мешканців району). 

Частка міського населення  становить 59,0%, сільського – 41,0% від його 

загальної чисельності. Щільність населення – 18 чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в 

північній частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову). 

Площа міста – 15 км². Чисельність населення –  12539 тис. чол. Відстань до 

обласного центру: залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 99 км. 

Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем 

моря — 133 м.  

Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в 

межах Чернігівського Полісся.Територія громади розташована на 

Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна плоска 

зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова 

рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є 

карстові форми рельєфу.  
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Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою 

зимою і теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря 

+6,1ºС. Середня температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня  –6,9ºС. 

Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, мінімальна взимку  –35ºС. 

Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість 

опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. Період із 

температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 23-

25 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 852,61 га. 

Територією громади протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка, 

Убідь, які впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну. 

Ґрунти представлені, переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і 

дерново-підзолистими, а також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал 

ґрунтового покриву оцінюється в 34 б. Надра небагаті мінерально-сировинними 

ресурсами. Основними видами корисних копалин громади є поклади глини, 

піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 52011,7026 га. Зона мішаних лісів 

представлена такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб, 

липа, осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників 

загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи та 

заповідними урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і чагарники. У 

лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з яких мають вік 

понад 300 років. 

 

2. Аналіз соціально-економічного  і культурного розвитку   

 громади   

 

Основним завданням міської ради в 2022 році було і буде наповнювання 

міського  бюджету коштами, необхідними для виконання програмних завдань, а 

саме: 

- Місцевий економічний розвиток громади спрямований на високий 

рівень зайнятості та наповнюваність бюджету; 

- Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний 

розвиток; 

- Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя; 

- Інфраструктурний розвиток; 

- Формування спроможної місцевої громади. 

 

       За період 11 місяців 2022 року діяльність Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів було спрямовано на реалізацію заходів Плану (Програми) з 

метою підвищення якості життя і добробуту населення громади на основі 

забезпечення розвитку реального сектору економіки. Враховуючи цілі та 

пріоритети розвитку громади забезпечено виконання заходів за основними 

напрямами життєзабезпечення населених пунктів на території громади.  

      На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні 

корективи до Плану (Програми) соціально - економічного та культурного 
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розвитку як всієї України, так і окремих областе й і громад. Фактично зупинені 

всі капітальні видатки, які мали фінансуватися з державного та обласного 

бюджетів. 

       Корюківська громада виділила на зимову форму військовослужбовцям 

батальйону територіальної оборони Корюківського району 1,5 млн грн, також 

проводився поточний ремонт приміщень для комфортного перебування 

військових, забезпечення харчуванням, ПММ та інш. 

       Проводилась робота для облаштування простійших укриттів.  

       На протязі 2022 року проводились першочергові заходи, щодо підтримання 

функціонування громади, а сама: 

- Проведені аварійні роботи доріг комунальної власності громади 

на загальну суму 1,2 млн.грн.; 

- Проводиться поточний ремонт місця проживання ВПО на 

загальну суму 774,884 тис.грн.; 

- Послуги з благоустрою території громади біля 200,0 тис.грн.; 

- Послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

громаді в сумі 27,4 тис.грн.; 

       Закупівля теплогенераторів модульних, для забезпечення теплом 

підприємств, установ та організацій, житлового фонду міста Корюківка у 

зимовий період.  

        Комунальним підприємствам громади надавалась дотація з міського 

бюджету з метою забезпечення їх стабільної діяльності. 

 

        В Корюківській міській раді в 2022 році разом з програмою USAID 

DOBRE   реалізовані такі проєкти як: 

- Створення належних умов для змістовного дозвілля молоді громади шляхом 

облаштування комфортної та безпечної зони відпочинку на березі річки на 319, 

184 тис.грн.; 

- Створення належних, безпечних, зручних умов торгівлі на недільному ринку 

м. Корюківка на 501,130 тис.грн; 

- Закупівля ендоскопічного комплексу для Корюківської центральної районної 

лікарня на 2803,990 тис.грн. 

 - Підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів - жителів села Наумівка 

шляхом облаштування зупинок громадського транспорту на 145, 831 тис.грн.; 

- Створення належних умов для змістовного дозвілля молоді громади шляхом 

облаштування комфортної та безпечної зони відпочинку на березі річки на 319, 

184 тис.грн.; 

- Облаштування санітарної кімнати для жінок з малюками на 46,7 тис.грн.; 

- Через навчання, дослідження та волонтерство сприяти підготовці нового 

покоління лідерок на 34, 875 тис.грн.; 

- Проведення курсів фотографів для молоді – 93,5 тис.грн. 

 

   Подані заявки по програмі «Стабілізаційна підтримка програм, постраждалим 

від військових дій» виконується за підтримки Агенства США з міжнародного 

розвитку (USAID) – забезпечення сталого водопостачання в м. Корюківка 

(закупівля обладнання); 
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       Програма підтримки соціальної сфери в Україні Товариства Червоного 

Хреста в Україні – доступність якісних соціальних послуг для всіх жителів 

громади в умовах війни. 

 

           Корюківська громада в 2016 році приєдналася до Європейської 

ініціативи «Угода Мерів». Проводиться робота, щодо розробки Базового 

кадастру викидів та перезатвердження Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату до 2030 року по Корюківській територіальній громаді. 

         

        В 2021 році Корюківська громада стала учасником ініціативи «Управління 

публічним інвестуванням» в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в 

Україні» (SURGe). Сім ініціатив, серед яких реформи у сфері пенітенціарної 

системи, соціальних послуг для дітей в громадах, електронне здоров’я (e-

Health), адміністративні послуги, забезпечення якості освіти, управління 

публічним інвестуванням, впровадження процесів результат-орієнтованого 

стратегічного планування в Уряді України із врахуванням потреб громадян. 

Мета ініціативи «Управління публічним інвестуванням: українці процвітають у 

добре керованих територіальних громадах з високою якістю життя».  

        

Основні проблеми та пріоритетні напрями 

соціально – економічного розвитку 

 

До основних чинників, що гальмують  соціально – економічний розвиток   

територіальної громади належать: 

-  брак  власних коштів підприємств для здійснення  інвестування в 

розвиток; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- незадовільний стан житлово-комунального господарства 

(зношеність  мереж теплопостачання та частково водопровідно-каналізаційного 

господарства,); 

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами ; 

- дисбаланс попиту і  пропозиції робочої сили на ринку праці, високе 

навантаження  найнятих громадян на одне вільне робоче  місце, що дає  

можливість для відкриття та створення  нових  фізичних  та юридичних осіб у 

сферах виробничої діяльності: 

- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та 

недостатнє кадрове забезпечення  кваліфікованими медичними працівниками); 

- недостатній  рівень  гуманітарних послуг, необхідність 

продовження роботи щодо подальшого проведення  матеріально – технічного 

забезпечення  та проведення ремонту міських  дошкільних навчальних закладів, 

надання матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту; 

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських 

перевезеннях. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально – 
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економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

 

SWOT-аналіз 

SWOT-аналіз – аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в 

розділенні чинників і явищ на  чотири категорії: сильних (S – strengths) і 

слабких (W – weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), що 

відкриваються при його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з його 

здійсненням. 

 

SWOT-аналіз Корюківської громади 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Загальні, що впливають на всі сфери життя в громаді 

 Місто Корюківка активно розвивається, 

змінюється і стає більш комфортним для 

різних категорій мешканців 

 Корюківка має статус районного центру 

 Відносно невелика відстань до 

обласного центру (99 км) 

 Багато можливостей цікавого 

проведення вільного часу (в тому числі 

для молоді) в місті 

 Впродовж останніх років реалізовано 

багато інвестиційних заходів в сферах 

освіти, культури, спорту, охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, а також 

– інфраструктури мереж водопостачання 

та каналізації 

 Перепонами в розвитку громади та 

забезпеченню комфортних умов 

проживання є: 

 великі відстані всередині громади (навіть 

до 40 км до її центру, найвіддаленіші 

села розташовані на відстані 60 км одне 

від одного) та відсутність внутрішнього 

автобусного сполучення (складний та 

дорогий доїзд по дорогах поганої якості) 

 низький рівень заселеності сільських 

територій – велика кількість сіл з 

незначною або навіть нульовою 

кількістю жителів 

 Багато мешканців (особливо молодь) не 

вбачає тут для себе перспектив життя на 

задовільному рівні (в селах – недостатня 

кількість робочих місць, низький рівень 

заробітків, незадовільні умови проживання, 

обмежена пропозиція сфери послуг та 

можливості цікавого проведення вільного 

часу)  

 Демографічні проблеми, особливо в селах, 

які формують потенційно слабкі 

перспективи розвитку (від’ємний приріст 

населення, міграція, старіння населення) 

Адміністрація органу місцевого самоврядування 

 Енергійний голова громади, який 

ефективно приймає і реалізовує 

управлінські рішення, має підтримку 

мешканців та депутатів, співпрацює з 

іншими громадами та бізнесом на 

засадах аутсорсінгу 

 Активна податкова політика – 

стимулювання більших податків для 

підприємців, а в подальшому закупівля у 

 Громадою складно і дорого управляти 

через її велику площу (1.164,8 км2), велику 

кількість старостинських округів (15), 

велику кількість населених пунктів (66) та 

незначну заселеність 

 Комунальне майно (особливо об’єкти 

освіти, культури та охорони здоров’я) є 

завеликим як на актуальні потреби 

громади, його утримання є дорогим 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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них послуг 

 Передача громадою інвестиційних 

ділянок бізнесу 

 Усвідомлення необхідності 

впровадження змін та бажання 

покращити суспільно-економічну 

ситуацію в громаді(наприклад, 

оптимізація освітньої мережі) 

 Ефективна співпраця громади з районом, 

областю, депутатами Верховної Ради 

 Бюджет: 

 Високий рівень бюджету на 1 мешканця 

(15,5 тис грн; реверсна дотація) 

 Високий рівень власних доходів 

 Наявність коштів в бюджеті на 

інфраструктуру (18,4 млн грн в 2020 р.) 

 Низький рівень видатків на 

адміністрування. 

 Можливість користування 

адміністративно-соціальними послугами 

в  15 округів 

 Відкритість керівництва громади до 

комунікації з мешканцями, використання 

різних форм контакту 

 Громадський бюджет 

 Шкільний громадський бюджет на 2021-

2024 

 Багато жінок в керівництві та 

виконавчих органах адміністрації 

громади 

 Освіта: 

 Якість освіти, доступність шкіл та 

комфорт навчання на високому рівні 

 Майже оптимальне використання місць в 

дитячих садочках 

 Мережа інтеграційних класів в школах та 

інтеграційних груп в садочках 

 Суттєве покращення стану закладів 

освіти, особливо в Корюківці 

 Підвезення для всіх дітей, навіть в місті 

 Повне харчування за рахунок бюджету 

для найбільш потребуючих учнів 

 75% учнів охоплено позашкільною 

освітою 

 Культура та спорт: 

 Інфраструктура культури доступна в 

кожному старостаті 

 Широка пропозиція занять в закладах 

культури (багато гуртків та масових 

заходів) 

 Об’єднання бібліотек з клубами в селах 

 Молодіжний клуб «КУБ» в місті 

 Технічний стан і оснащення комунальних 

закладів переважно слабкі – в селах 

потребують ремонтів і дооснащення 

 На комунальних об’єктах не виконуються 

протипожежні вимоги 

 Високий рівень видатків на освіту - 61,3% 

бюджету громади в 2021 році 

(дофінансування 69,1 млн грн понад 

освітню субвенцію), що обмежує видатки в 

інших галузях 

 Дефіцит спеціалістів – адміністрація 

громади, лікарі, вчителі, працівники 

культури і соціальної допомоги 

 Організація освіти: 

 Зменшення кількості учнів 

 Малі та некомплектні школи 

 24% вчителів – пенсійного віку, мало 

молодих спеціалістів 

 Недостатність обладнання в сільських 

школах + проблеми з доступом до 

інтернету 

 Технічні проблеми дистанційного 

навчання 

 Незадовільна якість надання послуг 

окремими сімейними лікарями 

 Замале приміщення відділення денного 

перебування терцентру 

 Перевантаження соціальних працівників та 

лікарів первинної ланки 

 Відсутність зовнішньої промоції громади 

 Відсутність комплексної системи 

поводження з твердими побутовими 

відходами 
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 Збільшується кількість спортивних 

об’єктів високого стандарту 

 Активні спортивні клуби, широка 

пропозиція спортивних занять 

 Охорона здоров’я та соціальна допомога: 

 Первинна ланка забезпечена необхідним 

оснащенням, матеріалами та 

автомобілями 

 Лікарня – сертифікат ISO, гарне 

оснащення 

 Програма залучення молодих лікарів для 

лікарні 

 Висока оцінка та рівень надання 

соціальної допомоги, в тому числі – ПК 

«Соціальна громада» у всіх старостатах 

 Безпека: 

 Багато установ в сфері безпеки (7 МПК, 

відділення ДСНС, поліція) 

 Реалізація проекту «Поліцейський 

громади» (створення постів поліції в 

громаді) 

 Діяльність громадських і релігійних 

організацій отримує підтримку влади – 

організаційно, технічно та фінансово 

 Наявність Плану сталого енергетичного 

розвитку та клімату до 2030 року для 

Корюківки 

Інфраструктура і просторове управління 

 Всі потенційні центри економічного 

розвитку поєднуються з містом дорогами 

з твердим покриттям 

 В 2019 році в Корюківці було збудовано 

перших 6 кілометрів  4 км велосипедних 

доріжок 

 Міський автобусний маршрут, який 

здійснює регулярні перевезення з жовтня 

по квітень місяць. 

 Сучасне освітлення LED (частково) в 

місті 

 Лише 30,67% місцевих доріг - з твердим 

покриттям, значна частина доріг і тротуарів 

потребує ремонту 

 Відсутність автобусного сполучення 

всередині громади 

 Недостатність інформаційних знаків на 

дорогах 

 Проблема з екстреним зв’язком між 

учасниками дорожнього руху та 

правоохоронними органами, медичними 

закладами та аварійними службами 

 Недостатність вуличного освітлення в селах 

(лише на головних дорогах) 

 Архітектурні перепони для осіб з 

інвалідністю (як на вулицях, так і в 

публічних об’єктах) 

 Незадовільний доступ до мережі Інтернет 

на частині території громади 

 Низький рівень оснащення 

домогосподарств послугами 

централізованого водопостачання і 

каналізації 

 Аварійні відключення постачання 

електроенергії, тривалі ремонтні роботи 
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 Недостатність оснащення місць відпочинку 

(наприклад, біля ставків) 

Економіка  

 Дуже сприятливі умови для розвитку 

сільського господарства (родючі землі, 

сприятливий клімат) та розвинуті 

рослинництво і тваринництво (в тому 

числі конезавод Бреч) 

 Дуже високий рівень заліснення 

 Розвинута промисловість 

деревозаготівлі, деревообробки та 

паперового виробництва 

 Наявність кількох сучасних підприємств 

національного рівня 

 Потенціал розвитку переробки 

сільськогосподарської продукції 

 Доступні інвестиційні ділянки, які охоче 

передаються громадою підприємцям 

 Вантажна залізнична лінія до Корюківки 

 Зростаюча роль жінок в бізнесі 

 Обмежена кількість робочих місць з огляду 

на недостатність і незначну диверсифікацію 

місцевої економіки 

 Незначний рівень переробки 

сільгосппродукції 

 Значний рівень неофіційного ведення 

економічної діяльності і неофіційне 

працевлаштування 

 Зменшення кількості зареєстрованих ФОП 

 Професійна неактивність заробітчан, що 

повертаються в громаду з-за кордону  

 Сезонність роботи в сільському 

господарстві (в тому числі – робота без 

оформлення), яка призводить до зростання 

кількості безробітних в зимовий період 

 Дефіцит спеціалістів окремих 

спеціальностей 

 Громада небагата на природні копалини 

Навколишнє середовище і туризм 

 Відносно чисте навколишнє середовище 

 Міський полігон ТПВ належно 

оснащений, в більшості старостатів є 

сміттєзвалища 

 Сисвтему вивезення сміття запроваджено 

на всій території громади 

 Теплоелектростанція, працююча на 

відходах деревини (Корюківка) 

 Туристична привабливість: 

 Туристично – розважальний комплекс 

Бреч 

 Ліси (44,65% площі громади) 

 Місце Корюківської трагедії (1943 р.) 

– величезний потенціал, але потребує 

розбудови інфраструктури 

 Ріки, озера та ставки 

 Природні резервати, охоронні зони та 

природні пам’ятки 

 Облаштовані зони відпочинку в 

лісогосподарствах 

 

 Незначний рівень каналізування території 

громади (20%), що призводить до 

потрапляння стоків в ґрунт і забруднення 

води 

 Проблема з рівнем води в колодязях влітку 

 Стихійні сміттєзвалища 

 Система роздільного збирання сміття 

працює тільки в місті (і тільки пластик) 

 Спалювання трави і сміття 

 Значні втрати тепла в багатоквартирних 

будинках 

 Низький рівень екологічної свідомості 

мешканців 

 Невикористаний туристичний потенціал: 

 відсутність місць ночівлі в селах 

 відсутність туристичної пропозиції в 

громаді 

 відсутність промоційних та 

інформаційних матеріалів 

Мешканці, суспільна активність 

 Населення громади етнічно однорідне, 

відсутні внутрішні конфлікти 

 Мешканці почуваються безпечно 

 Значна спортивна активність мешканців 

 Постійне використання велосипедів 

 Висока активність молодіжної ради, 

 Більшість мешканів громади відчуває 

негативний вплив факторів, характерних 

для сільських територій України: проблеми 

з технічною інфраструктурою та доступом 

до якісних суспільних послуг. Дефіцит 

відчуття перспектив життя в громаді на 
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наявність власного приміщення (клуб) 

 Значний рівень залученості мешканців до 

організації та участі в фестивалях, 

святкуваннях і урочистостях 

 Багато місцевих артистів, майстрів та 

митців 

 Доступ до пропозиції в сферах освіти, 

культури (клуби, бібліотеки), спорту, 

охорони здоров’я та соціальної допомоги 

є у всіх старостинських округах 

 Багато різних цікавих фестивалів 

 32 релігійних громади, частина з них – 

дуже активні 

 Зростає роль жінок в суспільному та 

політичному житті 

задовільному рівні спричиняє значний 

рівень міграції 

 Високий рівень реального безробіття, 

особливо на сільських територіях 

 Слабка пропозиція в селах громади щодо 

активного проведення вільного часу, 

особливо для молоді в зимовий час 

 Незадовільний рівень громадської 

активності мешканців 

 Низький рівень внутрішньої інтеграції 

мешканців 

 Безпека: 

 Доступність тютюну та алкоголю для 

молоді 

 Важливою соціальною проблемою є 

алкоголізм, збільшується рівень наркоманії 

 Небезпечні місця (розпиття алкоголю, 

бійки) 

 Низька активність поліції 

 Зростає злочинність, в т.ч. – насилля в 

родині 

Можливості Загрози 

Загальноукраїнські: 

 Зміни в законодавстві стосовно 

регулювання в сфері функціонування 

громад: 

 реальна самостійність 

 збільшення коштів в розпорядженні 

громад 

 Збільшення доступності зовнішніх 

коштів, в тому числі – грантів для 

вирішення місцевих проблем 

 Поступове покращення економічної 

ситуації, внаслідок чого – покращення 

соціального і матеріально-побутового 

стану мешканців 

 Розвиток громадянського суспільства, 

підвищення рівня активності мешканців 

Місцеві: 

 Збільшення зацікавленості мешканців 

громади, області і України щодо 

проведення вільного часу в 

привабливому природньому і 

культурному середовищі на території 

громади 

 Зацікавленість інвесторів в 

започаткуванні або розвитку діяльності в 

громаді 

 Повернення заробітчан з отриманими 

професійними навичками та коштами на 

ведення власного бізнесу 

Загальноукраїнські: 

 Побоювання інвесторів в розвитку бізнесу 

через нестабільну економічну і політичну 

ситуацію в країні 

 Військовий конфлікт на сході України 

 Зменшення субвенцій та дотацій на 

реалізацію суспільних завдань та інвестиції 

через погану бюджетну ситуацію в країні, в 

тому числі – через пандемію 

 Недосконале законодавство, яке постійно 

змінюється, що покладає додаткові 

завдання на громади – держава переказує 

громадам нові функції без передачі 

відповідних коштів на їх виконання 

 Нестабільність нормативних рамок та 

короткий горизонт планування через 

непередбачуваність надходжень до 

бюджету громади з державного бюджету та 

інших нормативних документів 

 Наявність проблеми доступу до реєстрів 

даних 

 Складні умови отримання кредитів 

підприємцями  

 Держава часто не забезпечує програми 

підтримки підприємництва, а також не 

зменшує існуючі обмеження в веденні 

діяльності 

 Високі ціни на електроенергію (особливо 

для юридичних осіб) 

 Висока ціна на газ 
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 Високі податки та значні штрафи 

 Висока частина т.зв. «сірої» економіки 

 Кліматичні зміни, що шкодять аграріям 

 Негативний вплив пандемії коронавірусу на 

різні сфери життя громади та її мешканців 

(наприклад, зменшення бюджетних 

надходжень, малоефективне дистанційне 

навчання, ускладнений доступ до медичних 

послуг, психічні проблеми і т.і.) 

Локальні: 

 Недосконале законодавство, яке призвело 

до того, що приєднані в 2019 році до ОТГ 

території не були включені Міністерством 

фінансів до поділу субвенцій/дотацій, що 

спричинило втрати бюджету біля 1,5 млн 

грн 

 Суспільний супротив оптимізації освітньої 

мережі 
 Суспільне незадоволення у випадку 

відсутності позитивних результатів від 

запроваджених змін в громаді 
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Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки є: 

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов 

для розвитку підприємництва; 

- ефективне використання на території громади виробничих 

територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

- залучення інвестиційних коштів для реалізації проєктів соціально – 

економічного розвитку; 

- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів 

та закладів культури; 

- покращення інфраструктури систем водозабезпечення та 

водовідведення, теплопостачання, благоустрою; 

- забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для 

обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрою 

території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та 

водовідведення, вуличного освітлення та ін. 
 

1. Створення умов для стабільного соціально – економічного 

розвитку громади 

 

4.1.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 2022-2024 

роки 

 

Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється 

на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення, 

забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує 

та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету міської 

територіальної громади. В  2022-2024 рр. продовжиться робота, спрямована на 

підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу 

підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного 

і місцевого виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист 

прав споживачів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства 

при здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових 

об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі 

побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі 

підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання 

створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.    

Головна мета на 2022-2024 рр. є підтримка розвитку малого та середнього 

бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення кількості 

суб’єктів підприємницької діяльності на основі створення сприятливих умов 

для цього. 

В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та віддалених 

сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2022 рік у зв’язку з 
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налагодженням діяльності територіальної громади продовжується   організація 

підтримки малого бізнесу в сфері забезпечення віддалених малочисельних 

населених пунктів виїзною торгівлею, в першу чергу товарами першої 

необхідності. 

В 2020 році Корюківська територіальна громада взяла участь у 

конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу на 2021-2022 роки.  Загальною ціллю проєкту «Розвиток 

хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській 

області» є забезпечення сталого розвитку підприємництва, підвищення 

конкурентоспроможності та інноваційності суб’єктів бізнесу в територіальній 

громаді. 

Зокрема, проєктом передбачається створення за «кущовим принципом» 

мережі центрів підтримки підприємництва та забезпечення координації їх 

діяльності з Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів, 

створеного на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. В 

Корюківській громаді іде процес реалізації створення хаб-системи.    

Сприятливий клімат для розвитку бізнесу 

Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до 

бюджету та благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику 

стимулювання розвитку бізнесу та політику партнерства.   

 

Заходи: 

 Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада забезпечуватиме 

нові формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення ради підприємців 

при міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального сектору 

економіки до складу виконавчого комітету ради; 

 Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над 

просуванням товарів місцевого виробника за межами громади, займатиметься 

промоцією, стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При бюджетних 

закупівлях міська рада орієнтуватиметься на максимальне залучення місцевих 

підприємців до електронних торгів; 

 Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню 

місцевих тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме 

максимум зусиль щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах компетенції 

забезпечуватиме прозору діяльність контролюючих органів. 

Сучасна інфраструктура для бізнесу 

Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої 

влади у сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку 

промисловості та сільського господарства має бути підкріпленим відповідною 

інфраструктурою. 

 

Заходи: 

 Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових зон 

відповідними комунікаціями згідно з планами території; 
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 Забезпечення транспортної доступності. Першочергове будівництво 

доріг та інших комунікацій до місць виробництва. 

 Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу. 
Врахування специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності 

комунальних служб громади (освітлення, вивезення сміття, громадський 

транспорт тощо). 

 Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму проводити 

роз’яснювальну роботу та стимулювати роботодавців установ та 

підприємств усіх форм власності до запровадження політик у напрямку 

забезпечення гендерної рівності, підтримки кар'єрного зростання жінок, 

ініціювати проекти та конкурси, спрямовані на поширення кращих практик 

такої діяльності; 

 Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму забезпечувати та 

інституційно сприяти створенню можливостей жінок та чоловіків 

поєднувати трудову діяльність із сімейними обов’язками на підприємствах 

державної та приватної форм власності. 

 

4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва через: 

 

- виважена податкова політика щодо встановлення  для суб’єктів 

підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг з 

метою підняття конкурентної спроможності   суб’єктів; 

-  забезпечення  рівної, доступної можливості для таких суб’єктів в 

рекламі товарів, послуг, які  виробляються чи надаються  підприємствами  та 

підприємцями міста та інших населених  пунктів; 

-  сприяння в отриманні адміністративних послуг; 

- спонукання  суб’єктів   малого та середнього бізнесу  в здійсненні 

будівництва, промислового, комерційного   та іншого призначення; 

- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури 

підприємництва, надання допомоги; 

- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади; 

- формування активного бізнесового середовища та громадської 

самосвідомості підприємців. 

 

5. Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення 

інвестицій для розвитку громади на 2022-2024 роки є: 

- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього 

модернізації виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення 

інфраструктури соціальної сфери; 

- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих 

об’єктів благоустрою 
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- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про 

потенційні можливості інвестування. 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні земельні 

ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню 

підприємницької діяльності; 

- визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та 

виготовлення проєктно – кошторисної документації для залучення 

інвестиційних коштів та реалізацію проєктів з їх реконструкції, поточного та 

капітального ремонту; 

- проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних 

коштів; 

 

6. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

 

Наповнення місцевого бюджету 

З метою здійснення заходів щодо розвитку території міська рада 

працюватиме над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання місцевого бюджету на 2022-2024 роки є: 

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

- забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади; 

- проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної 

політики; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

- підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого 

бюджету. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до 

бюджету громади; 

- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених  

програм; 

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

 

7. Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин  

 

Розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних, 

економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 

використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного 
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призначення, збільшення надходжень від плати за землю до міського бюджету, 

підвищення ефективності оренди землі.    

 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та 

земельних відносин на 2022-2024 роки є: 

- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 

населених пунктів громади; 

- ефективне розпорядження землями громади; 

- оренда земельних ділянок; 

- організація ефективного використання земель; 

- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

 

Основні заходи, що плануються для їх вирішення: 

- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 

ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності 

або користування ними; 

- встановлення ставок орендної плати; 

- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 

екологічного законодавства; 

- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного 

земельного законодавства України на території міської ради, оперативне 

інформування про будь – які випадки порушення законодавства. 

 

         8. Розвиток житлово – комунального господарства та 

інфраструктури   

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово – 

комунального господарства та інфраструктури на 2022-2024 роки є: 

 

- поліпшення якості та розширення переліку житлово – комунальних 

послуг для населення громади; 

- поліпшення благоустрою території громади; 

- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

- модернізація та розширення мережі зовнішнього освітлення на 

території громади; 

- поліпшення транспортного – експлуатаційного стану автомобільних 

доріг і мостів; 

- задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним 

автобусним сполученням; 

- збирання, обробка та знищення відходів; 

- якісна інспекція по благоустрою 

 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 



      
 

19 

 

- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проєктів у сфері 

житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних джерел: 

- реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

-   продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та в населених пунктах громади; 

- ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм на території громади;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, ставків (очищення русел від дерев та інше); поточний 

ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за 

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно 

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ, 

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев 

та інші види  робіт); 

- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, 

вивіз та утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання 

та  захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області; 

- продовження системи збору відходів на сільських територіях та розвиток 

контейнерного збору сміття у місті;  

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади. 

  

Енергоефективність та енергонезалежність 

 

Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового ринку. 

Міська рада з метою зниження залежності від світових цін на енергоносії 

впроваджують енергоефективні заходи, а також запроваджують альтернативну 

енергетику. 

Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання 

місцевих енергоресурсів є раціональною відповіддю на сучасні виклики 

енергетичного ринку. 
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           Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики 

громади шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, 

залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та 

впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування, 

підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження 

енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення 

відновлювальних енергоресурсів, модернізація обладнання, заміна вікон, 

дверей та котлів, утеплення фасадів та дахів будівель, впровадження 

енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.  

Основні завдання: 

- Підвищення енергоефективності бюджетних закладів міста; 

- Раціональне використання енергоносіїв у бюджетному секторі; 

- Верифікація результатів проваджених проєктів; 

- Популяризація енергоефективності в громаді; 

- Підвищення кваліфікації та вивчення передового досвіду у сфері 

енергоефективності; 

 

          Очікувані результати: 

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків; 

- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та 

альтернативних видів палива; 

- модернізація конструкцій вікон та дверей; 

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження 

енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження 

у бюджетних установ; 

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд 

бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно – 

гігієнічних, інженерно – технічних та естетичних вимог до утримання 

будівель, споруд та прилеглих до них територій; 

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах. 

 

  

9. Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, 

медичного обслуговування, соціального захисту населення, 

спорту та культури. 

Освіта 

 

Головна мета на 2022-2024 роки – створення умов щодо надання якісних 

освітніх послуг для здобувачів/чок дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Основні завдання: 

- Забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти незалежно від 

місця проживання та форми здобуття освіти; 

- Створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;  

- Забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти;  
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- Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та 

позашкільною освітою; 

- Врахування гендерних аспектів у сфері освіти та включення заходів на 

подолання основних гендерних розривів у сфері освіти у Корюківській 

громаді. 

 

Заходи з реалізації основних завдань: 

- Організація оптимальних форм навчального процесу відповідно до 

епідемічної ситуації, спричиненої COVID-19; 

- Формування ефективної мережі закладів і груп дошкільної освіти; 

- Стимулювання творчих та обдарованих дітей (хлопців та дівчат), 

підтримка творчо працюючих педагогів/гінь; 

- Проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів освіти; 

- Модернізація предметних кабінетів у закладах загальної середньої освіти; 

- Забезпечення функціонування класів/груп з інклюзивним навчанням та 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель закладів освіти; 

- Придбання спеціальних меблів, реабілітаційного обладнання, 

комп’ютерної техніки, спортивного інвентарю, проведення корекційно-

розвиткових занять; 

-   Забезпечення для населення  територіальної громади державних гарантій    

доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти 

незалежно від місця проживання,статі і матеріального статку, безоплатно 

повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;  

- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення 

умов для продуктивної педагогічної діяльності; 

- організація збору та аналізу гендерного дезагрегованих статистичних 

даних за населеними пунктами та старостинськими округами громади з метою 

формування та оцінки гендерної чутливості надання освітніх послуг закладами 

освіти усіх рівнів; 

- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо 

зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, забезпеченість 

мультимедійними та інтерактивними засобами, забезпечення спортивним 

інвентарем; 

- придбання меблів та  шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, 

збереження і зміцнення їхнього здоров’я; 

- організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування; 

- забезпечення інформаційного супроводу навчального – виховного 

процесу; 

- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх 

методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно – 

оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення 

механізмів управління ДНЗ; 

- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць 

навчання та в зворотному напрямку; 
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- забезпечення участі учасників навчально – виховного процесу в нарадах, 

семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів; 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів/учениць сільської 

місцевості; 

- сприяння визначеним на державному рівні пріоритети гендерної рівності 

у сфері освіти, зокрема, а) планувати, реалізовувати створення умов для 

здобуття дівчатами перспективного фаху (зокрема, STEM-освіти), шляхом 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, заохочення та забезпечення 

умов для рівного доступу дівчат до STEM-освіти та б) проведення  оцінювання 

ситуації щодо навчання дівчат та хлопців ромської національності та 

здійснення заходів для їх заохочення до здобуття освіти та продовження 

навчання на всіх рівнях освіти;  

- проведення моніторингу охоплення дітей позашкільною освітою за 

статтю, віком, районами області,  типом поселення та відстежувати значення 

показника «рівень охоплення дітей позашкільною освітою у сільській 

місцевості» громади; 

- оновлення матеріально – технічної бази на основі сучасних технологій та 

енергозбереження; 

- закладам освіти всіх рівнів громади сприяти вихованню  культури 

гендерної рівності,  протидіяти гендерним стереотипам у навчально-виховному 

процесі. Відділу освіти, культури, молоді та спорту здійснювати моніторинг 

навчальної успішності учнів та учениць закладів загальної середньої освіти з 

розподілом за статтю (зокрема, за підсумками ЗНО), прияти формуванню 

гендерночутливого, недискримінаційного освітнього середовища для дівчат і 

хлопців різного віку на всіх рівнях освіти, і, з цією метою Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту розробити план просвітницьких заходів на 2022 – 

2024 роки; 

- ЗЗСО Корюківської громади проводити профорієнтаційні заходи з метою 

протидії гендерним стереотипам у навчально-виховному процесі та 

нівелювання гендерних упереджень серед молодих дівчат та молодих хлопців у 

виборі професії; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту відстежувати динаміку щодо 

запровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти, особливо у 

сільській місцевості та сприяти отриманню необхідних компетенцій у надавачів 

освітніх послуг; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту провести моніторинг 

цифрових навичок педагогічних працівників комунальних закладів освіти та 

передбачити можливості для  покращення їхніх компетенцій; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту сприяти забезпеченню на 

місцевому рівнях комп’ютерною технікою та доступом до Інтернет 

педагогічного персоналу та дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не мають умов для належного навчання/роботи під час 

дистанційного навчання, особливо педагогічного персоналу та дітей шкільного 

віку в сільській місцевості; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту оцінити потреби сімей з 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в межах громади в послугах 
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із догляду за дітьми в умовах карантинних обмежень (закриття дитсадків, 

перехід на дистанційну форму освіти) та виробити політики та ініціативи, які б 

сприяли їх задоволенню. 
 

Громада дружня до дітей 

         В 2022-2024 роках буде продовжена робота, щодо впровадження на 

території Корюківської  громади  ініціатив, які спрямовані на розвиток дитини. 

Зокрема продовжується  облашування  місць для дозвілля дитини, в дитячих 

закладах оновлюються ігрові кімнати, переоснащуються школи та дитячі 

садочки тощо. .Проводиться робота, щодо створення нового освітнього 

середовища громади на базі Корюківської гімназії №1, яка в перспективі стане 

основною школою в громаді та надаватиме якісні освітні послуги для учнів 

Корюківської територіальної громади. Метою даного проєкту крім 

енергоефективних заходів є кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг 

громади, концентрація ресурсів місцевого бюджету на забезпеченні якісного 

освітньго процесу у тому числі завдяки оптимізації кількісних характеристик.  

Завданням проєкту є перетворення наявної загальноосвітньої школи на: 

-освітній простір де хочеться вчитися; 

-школа, де стимулюється творчість та креатив; 

-заклад де дівчата та хлопці з різними можливостями мають рівні права; 

-автономний навчальний заклад з широкими повноваженнями; 

-місце, де комфортно навчатись та працювати; 

- де спортивний простір є адаптованим до потреб та інтересів дівчат та 

хлопців, а також, дітей з інвалідністю. 

Новий освітній простір Корюківської територіальної громади - це школа лідерів 

та лідерок. 

У 2022 році заплановано проведення закладами освіти усіх рівнів Корюківської 

громади гендерних аудитів навчальних закладів відповідно до “Методології та 

критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти” (затверджено МОН 5 

листопада 20210, № 1182) на виконання Плану заходів з реалізації зобов’язань 

Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» 

з утвердження тендерної рівності, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1578-р.. Результати проведених 

гендерних аудитів закладів освіти усіх рівнів громади будуть публічно 

представлено на сайтах, фб-сторінках громади та навчальних закладів. 

 

Культура і туризм 
 

Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення організації 

культурного дозвілля населення й зміцнення культурних традицій, залучення 

до відвідування міста більшої кількості зовнішніх та внутрішніх туристів/ок та 

екскурсантів/ок,  сприяння залученню інвестицій у туристичну 

інфраструктуру. 

Основні завдання: 
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- Збереження й удосконалення роботи закладів; 

- Сприяння всебічному розвитку й популяризації культури, мистецтв, 

впровадженню й подальшому розвитку культурних традицій, створенню умов 

для творчої співпраці; 

- Сприяння розвитку перспективних для громади видів туризму, зокрема 

освітнього; 

- Популяризація міста Корюківка та громади в цілому серед інших міст 

України; 

- Забезпечення доступності для громадян книжкових фондів, документів й 

інформації; 

- Створення умов для задоволення духовних й інтелектуальних потреб, 

сприяння професійному, освітньому розвитку жінок та чоловіків. 

 

Заходи з реалізації основних завдань: 

- Організація й проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів  

відповідно до плану основних культурно-мистецьких заходів і знакових подій; 

- Інформатизація закладів культури, придбання програмного забезпечення 

тощо; 

- Проведення ремонтно-будівельних робіт у будівлях та приміщеннях 

закладів культури, з урахуванням необхідності забезпечення повної доступності 

закладів культури до потреб людей з особливими потребами й інших 

маломобільних груп населення; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту при розробці політик та 

заходів з розвитку культури та туризму громади на наступні періоди 

застосувати гендерний підхід і підхід заснований на правах людини, 

включити заходи і впроваджувати послуги на подолання основних 

гендерних розривів у сфері культури та враховувати у діяльності 

визначені на державному рівні пріоритети гендерної рівності у сфері 

культури; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту організувати систематичний 

збір даних про отримувачів послуг з розбивкою за ознакою статі та за 

іншими характеристиками (вік, місце проживання, інвалідність тощо), 

для прийняття ефективних управлінських рішень щодо розвитку сфери 

культури  відповідно  до потреб різних цільових груп, а також, 

планування політик та секторальних бюджетів з використанням цих 

даних, з метою подолання виявлених розривів у бюджетних 

програмах/запитах; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту сприяти підвищенню 

потенціалу працівників/ць у напрямку реалізації підходу заснованого на 

правах людини та гендерній рівності у наданні культурних послуг (через 

участь у тренінгах, онлайн навчанні тощо); 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту культивувати забезпечення та 

поширення кращих практик  участі громадськості, у т.ч. жінок та 

представників вразливих груп у визначенні політик та пріоритетів у 

напрямку надання культурних послуг в громаді; 
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- Відділу освіти, культури, молоді та спорту формулювати цілі та 

пріоритети розвитку культури в громаді із диференціацією потреб різних 

гендерних та вікових груп населення, а також сприяти доступу до послуг 

культури та дозвілля жінкам/дівчатам та чоловікам/хлопцям у сільській 

місцевості; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечувати участь 

громадськості, у т.ч. жінок та представників вразливих груп у визначенні 

політик та пріоритетів у напрямку надання культурних послуг в громаді 

та сприяти забезпеченню мінімальними стандартами мешканців і 

мешканок області культурними послугами у різних типах поселення на 

безкоштовній основі;  

 

- Придбання сучасної техніки, обладнання, устаткування, меблів, музичних 

інструментів, технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, спеціальної 

навчальної літератури, сценічних костюмів для колективів; 

- Розробка та впровадження розважальних інтерактивних проєктів, програм 

сімейного дозвілля та заходів із виховання екологічної культури, орієнтованих на 

дитячу та молодіжну аудиторії; 

- Організація та розвиток культурно-дозвіллєвих потреб жінок та чоловіків 

різних вікових груп в умовах паркового середовища; 

- Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’яток культурної 

спадщини. 
 

Спорт і фізична культура 

 

Головна мета на 2022-2024 роки – розбудова спортивної та 

рекреаційної інфраструктури міста, створення  сприятливих умов для 

здорового способу життя  та розвитку видів спорту. 

 

Основні завдання: 

- Оновлення діючих і будівництво нових спортивних споруд; 

- Створення умов для занять жінок/дівчат та чоловіків/ хлопців різними 

видами спорту; 

- Підвищення рівня та популяризація фізичної активності мешканців та 

мешканок громади всіх вікових категорій у міській та сільській місцевості. 

 

   Заходи з реалізації основних завдань: 

- Проведення фізкультурно-спортивних заходів з використанням 

доступних видів та форм рухової активності; 

- Придбання сучасного спортивного обладнання та інвентаря, відповідно 

до потреб жінок та чоловіків, індивідуальних та командних видів спорту; 

- Розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків, 

зокрема в сільських населених пунктах громади; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту при розробці політик та 

ініціатив розвитку фізичної культури і спорту громади застосувати 

гендерний підхід і підхід заснований на правах людини, запланувати  
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заходи і впроваджувати послуги на подолання основних гендерних 

розривів у сфері фізичної культури і спорту та враховувати у своїй 

діяльності визначені на державному рівні пріоритети гендерної рівності у 

сфері фізичної культури і спорту; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту на систематичних засадах 

збирати дані з розбивкою за ознакою статі та за іншими основними 

ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний 

статус тощо), організувати збір статистичних даних за новими 

адміністративними районам для прийняття управлінських рішень щодо 

тенденцій розвитку сфери на обласному рівні, напрями для інвестування;  

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту, відповідно до Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки забезпечити 

доступність та пристосованості приміщень для занять фізичною 

активністю для всіх категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту систематично моніторити 

розмір винагород,  привілеїв спортсменів і спортсменок за досягнення у 

спорті, з метою дотримання рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків; 

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту при плануванні спортивних 

змагань врівноважити кількість жіночих і чоловічих дисциплін у 

змаганнях та дотримуватись гендерно збалансованого та 

нестереотипного висвітлення у ЗМІ  й організації спортивних подій на о 

рівні громади; 

  

Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 

 

Головна мета на 2022-2024 роки – створення сприятливих умов для 

утвердження у суспільстві сімейних цінностей, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Основні завдання: 

- Організація та проведення роботи із соціально незахищеними 

категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги;  

- Запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з 

дітьми; 

- Сприяння подоланню складних життєвих обставина та мінімізації їх 

негативних наслідків; 

- Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

- Попередження випадків насильства в сім’ї, дитячої безпритульності та 

бездоглядності; 

- Розширення можливостей для всебічної реалізації потенціалу молодого 

покоління;  

- Посилення громадської активності молоді; 
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Заходи з реалізації основних завдань: 

- Своєчасне виявлення та соціальний супровід сімей/дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

- Соціально-психологічна підтримка (адаптація) внутрішньо переміщених 

осіб, учасників АТО/ООС та їхніх сімей, осіб, які постраждали від домашнього 

насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

- Проведення реконструкції (без зміни геометричних розмірів) житлового 

будинку за адресою: вул. Червонохутірська, буд.№84/2 м.Корюківка, для 

улаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства; 

- Збирати дані щодо кількості осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі і кількості осіб, яким 

встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, за статтю, 

віком, типом поселень і формами насильства, що дозволить приймати 

більш ефективніше та адресні управлінська рішення, вибудовувати 

політику, розподіляти бюджетні кошти; 

- Проведити роз’яснювальної роботи з питань недопущення жорстокого 

поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї; 

- Посилити інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статті, торгівлі людьми 

із залученням суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству 

- Визначити доступність, стан та механізм надання послуг (правових, 

медико-психологічних і соціальних)  для постраждалих від домашнього 

насильства в умовах загальнонаціональних та регіональних карантинних 

обмежень; 

- Переглянути й удосконалити механізм надання послуг в умовах 

загальнонаціонального карантину (правових, медико-психологічних і 

соціальних) для постраждалих від насильства за ознакою статі  та 

домашнього насильства на обласному рівні, у т.ч. продовжувати 

надавати допомогу особам з уразливих груп, які постраждали від 

домашнього насильства, зокрема, особам, інфікованим COVID-19; 

- Удосконалити координацію діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

(2018 рік); 

- Посилити систематичне інформування мешканок та мешканців громади 

про наявні послуги для постраждалих від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі (притулки, кризові кімнати, безоплатна 

правова допомога, “гарячі лінії тощо); 

- Проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення жорстокого 

поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї; 

- Посилити інформаційну кампанію щодо боротьби з гендерними 

стереотипами, гендерно зумовленим і домашнім насильством та 

дискримінаційними соціокультурними нормами, а також посилити 

співпрацю з місцевими радіокомпаніями та друкованими ЗМІ, які 
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найчастіше виступають основним джерелом інформації для жителів 

громади; 

- Створювати умови для поєднання професійного та особистого життя 

серед  службовців/виць Корюківської міської ради та комунальних 

підприємств громади,  серед яких переважають жінки; 

- Фінансувати з місцевого бюджету і на умовах співфінансування  з 

міжнародними організаціями заходи щодо підвищення залучення жінок 

до процесу прийняття рішень; 

- Запровадити заходи щодо сприяння створенню та співпраці з жіночими 

громадськими організаціями громади та надання їм необхідної 

юридичної допомоги, за можливості, пільг на оренду комунальних 

приміщень. ОМС долучитися до спільної реалізації проектів з  гендерної 

тематики. Посилити співпрацю ОМС громади з громадськими 

організаціями що  реалізують гендерночутливі проєкти ініціативи  у 

Чернівецькій області та на рівні країні;  

- Сприяти  інституалізації реалізації гендерної політики на рівні громади; 

- Сприяти участі жінок, особливо з вразливих груп у прийнятті рішень, 

зокрема через включення до консультативно-дорадчих органів та 

тематичних робочих груп; 

- При розробці стратегічних та програмних документів громади 

передбачати збір та аналіз даних з розподілом за статтю, віком, місцем 

проживання, станом здоров'я та іншими ознаками (проведення навчання, 

консультативний супровід, тематичні семінари); 

- Сприяти участі жінок, особливо з вразливих груп у плануванні, 

впровадженні, моніторингу та оцінці прогнозних та програмних 

документів області та її територіальних громад; 

- Заохочувати навчання посадових осіб щодо наскрізності інтегрування 

гендерних підходів в управлінську діяльність, наприклад, з 

використанням онлайн платформ та курсів. 

- Застосовувати методологію гендерно-орієнтованого 

бюджетування при розробці та затвердженні бюджетних програм, 

бюджетних запитів, розподілу та перерозподілу бюджету, особливо з 

метою надання послуг та задоволення потреб під час пандемії та для 

подолання її наслідків.  

- При підготовці пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів, 

складанні бюджетних запитів місцевим фінансовим органам та 

головним розпорядникам бюджетних коштів включати пропозиції з їх 

обґрунтуванням щодо коштів необхідних для проведення заходів: з 

протидії поширенню коронавірусної інфекції, з підтримки жінок і 

чоловіків та/або їх груп, зокрема вразливих, під час пандемії, 

фінансування додаткових виплат різним групам працівників/ць 

бюджетного сектору з метою забезпечення їх потреб та можливостей. 

 

  Охорона здоров’я 
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Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення рівного доступу 

населення до якісних медичних послуг. 

 

Основні завдання: 

- Забезпечення якості та доступності надання первинної та 

вторинної медичної допомоги; 

- Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони  здоров’я 

міської ради; 

- Приведення мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня у 

відповідність до потреб населення у медичній допомозі різної інтенсивності та 

спеціалізації, у тому числі для надання допомоги хворим на COVID-19; 

- Забезпечення надання медичної допомоги за Програмою медичних 

гарантій відповідно до підписаних пакетів надання вторинної медичної 

допомоги; 

- Пропаганда здорового способу життя. 

 

Заходи з реалізації основних завдань: 

- Придбання медичного обладнання для забезпечення лікувально-

діагностичного процесу на сучасному рівні; 

- Забезпечення функціонування системи безперервного професійного 

розвитку медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу; 

- Забезпечення закладу охорони здоров’я засобами індивідуального захисту 

для медичних працівників, лікарськими засобами, технічними засобами та 

обладнанням для лікування хворих на COVID-19; 

- Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо упередження 

розповсюдження COVID-19; 

- Проведення поточного і капітального ремонту будівлі та приміщень 

закладу охорони здоров’я Корюківської міської ради; 

- Надання реабілітаційної та паліативної допомоги; 

- Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо здорового 

способу життя та попередження соціально небезпечних хвороб; 

-  Медичним закладам розташованим на території громади звернути увагу 

на те, що політики у сфері охорони здоров’я мають враховувати підхід, що 

базується на правах людини та, зокрема, гендерній рівності, а саме – увагу до 

людини при формулюванні цілей, завдань, заходів, показників 

результативності, зробивши їх гендерночутливими та відстежувати прогрес 

щодо скорочення наявних гендерних розривів та застосування 

гендерночутливих індикаторів та заходів щодо їх реалізації; 

- Медичним закладам розташованим на території громади рекомендувати, 

при вироблені політик, заходів та ініціатив щодо надання медичних послуг 

акцентувати увагу на наданні послуг – їх доступності (у всіх вимірах – 

інформаційному, фізичному (територіальному), економічному, соціально-

культурному) для різних груп населення та задовільній якості цих послуг, 

зокрема забезпечення безбар’єрного доступу до медичних послуг особам з 

інвалідністю та проведення інформаційних кампаній і соціальної реклами щодо 
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сприяння широкому залученню чоловіків та жінок до профілактичних 

медичних оглядів на безоплатній основі та створення для цього відповідних 

умов; 

- Комунальному некомерційному підприємству «Центру первинної медико 

санітарної допомоги» включити до План профілактичної роботи наступні 

гендерночутливі заходи: «підвищення обізнаності про профілактику 

захворювань, здоровий спосіб життя  та  подолання шкідливих звичок, 

особливо серед юнаків та чоловіків», «проведення  профілактичних  медичних  

оглядів населення області, особливо серед чоловіків груп ризику, щодо 

поширеності онкологічних захворювань та туберкульозу», «проведення 

інформаційних кампаній, що формують установку чоловіків на здоровий спосіб 

життя»; 

-  Медичним закладам розташованим на території громади брати до уваги 

необхідність подолання гендерного дисбалансу серед надавачів послуг з 

охорони здоров’я, водночас досягаючи балансу жінок і чоловіків на керівних 

посадах, стимулювати роботу місцевих медичних установ та підприємств усіх 

форм власності до запровадження політик у напрямку забезпечення гендерної 

рівності; 

- Медичним закладам розташованим на території громади сприяти 

відслідковуваню даних з розбивкою за ознакою статі,  віком та  місцем 

проживання населення (пацієнтів/клієнтів) для вироблення гендерночутливих 

та неупереджених політик та інтервенцій, а також, скорочення наявних та 

недопущення нових гендерних розривів, завдяки аналізу інформації та 

прогнозованим діям із нейтралізації ризиків у сфері громадського здоров’я, 

розробці адаптованих місцевих програм профілактики соціально небезпечних 

захворювань, інфекцій пов’язаних із меддопомогою, неінфекційних 

захворювань, та  програм лікування (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити), а 

також, навчання кваліфікованих кадрів та рішень в питаннях біозахисту та 

біобезпеки; 

- Медичним закладам розташованим на території громади розробити та 

моніторити на рівні громади марковані цілі (показники) з 

профілактики/лікування/смертності хвороб серця, діабету, раку, хронічних 

хвороб легень та інших неінфекційних захворювань; 

- Медичним закладам розташованим на території громади запровадити 

практику відстежувати на рівні Корюківської громади національних Цілей 

сталого розвитку, що допоможе покращити якість надання послуг з охорони 

здоров’я жінкам та чоловікам, зокрема використання наступних показників 

моніторингу та оцінки: «частка сільських домогосподарств, які потерпали від 

позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами 

швидкої медичної допомоги, %», «частка сільських домогосподарств, які 

потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи, 

%», «частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через 

відсутність регулярного щоденного транспортного сполучення з іншим 

населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою, %»; 

- Медичним закладам розташованим на території громади сприяти 

забезпеченню на системних засадах навчання працівників сфери охорони 
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здоров’я всіх рівнів (фахівців всіх рівнів, незалежно від стажу, віку тощо) 

концептуальним принципом та практичним навичкам інтегрування 

комплексного гендерного підходу у роботу комунальних закладів охорони 

здоров’я та надання ними гендерночутливих медичних послуг, а також,  

здійснювати відстеження прогресу у роботі медичного персоналу щодо надання 

гендерночутливих послуг жінкам і чоловікам різного віку і реєстрації 

прогресу/змін, які відбулися в їх практичній діяльності; 

- Медичним закладам розташованим на території громади  

використовувати зібрані статистичні дані у галузі охорони здоров’я, задля 

визначення гендерночутливих профілактичних пріоритетів та напрямків у 

секторі охорони здоров’я, а також задля покращення надання відповідних 

гендерночутливих медичних послуг на первинному, вторинному та третинному 

рівнях надання медичної допомоги з урахуванням потреб жінок та чоловіків та 

їх груп;  

 

 

 

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств 

та сільськогосподарського виробництва 

 

Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської 

міської ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи 

агропромислового комплексу та врахування його показників  в роботі 

територіальної громади по наповненню міського бюджету. 

Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий 

стабільний розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку, 

створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості, насичення 

продовольчого ринку якісною продукцією визначено наступні завдання: 

- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням 

сучасних технологій; 

- сприяння створенню сімейних молочних кооперативів в сільській 

місцевості; 

- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах; 

- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та 

землекористування; 

- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та суб’єктів господарювання в частині посилення 

відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх державну 

реєстрацію; 

- забезпечення гнучкої податкової політики. 

 

 

11. Транспорт і зв’язок 

 

Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення комфорту та надійності 

перевезень пасажирів громадським транспортом з наданням пріоритету 
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екологічним видам транспорту, спрощення пересування пасажирів з  

обмеженими фізичними можливостями.  

Основні завдання: 

- Збереження міського автобусного маршруту; 

- Відкриття нових маршрутів по громаді;  

- Контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм чинного 

законодавства та виконання договірних умов на перевезення. 

Заходи з реалізації основних завдань: 

- Поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами 

громади та підвищення мобільності її мешканців та мешканок; 

- Закупівля автобусів для перевезення пасажирів, адаптованих до потреб 

осіб з інвалідністю; 

- Встановлення нових та поточний ремонт існуючих автобусних зупинок. 

 

Також на території громади є необхідність в подальшому розвитку 

телекомунікаційних мереж та мережі поштового зв’язку. Тому тут виникають 

наступні завдання: 

- подальша розбудова мережі Інтернет; 

- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних 

технологій; 

- створення рівних умов для доступу до мережі в усіх населених пунктах 

громади, зокрема у сільській місцевості. 

 

  

12. Забезпечення доступності   та якості 

адміністративних послуг 

 

Реалізація цього завдання дасть можливість населенню міста та сіл 

територіальної громади на своєчасний та  якісний розгляд заяв та завдань, 

пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та субсидій гарантованих 

державою; в повній мірі сприятиме вирішенню спорів в судах та інших 

правоохоронних органах. 

Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів  підприємницької 

діяльності на започаткування власної справи, отримання документів 

дозвільного  характеру та одержання адміністративних послуг. 

 

При наданні адміністративних послуг забезпечувати безбар’єрність 

доступу усіх закладів надання соціальних послуг територіальної громади та 

адаптувати їх для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп (батьків з 

малими дітьми, літніх людей тощо). 

 

13. Модернізація інфраструктури населених пунктів громади. 

 

Головною проблемою на сьогодні залишається для міської ради та її 

виконавчого комітету модернізація інфраструктури міста та сільських 
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населених пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної, 

соціальної і таке інше. 

Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її 

виконкому є поліпшення інфраструктури, а саме: 

- реконструкція вуличного водогону по  вул. Шевченка, вул. Франка 

в м. Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

- реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

-     продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

- ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм на території громади;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); поточний 

ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за 

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно 

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста та сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ, 

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев 

та інші види  робіт); 

-  утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігону твердих  побутових відходів, 

сміттєзвалищ, вивіз та утилізація твердих побутових відходів,сміття, 

забезпечення  екологічно – безпечною зберігання та  захоронення твердих 

побутових відходів, сміття; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка; 

 

Перелік основних об’єктів та інвестиційних проєктів, які планується 

реалізувати у 2022-2024 роках, який є додатком до №1 до цього Плану. 

  

Очікувані  результати:   

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити  підвищення надійності 

функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості 

обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води та 

в цілому підвищить конкурентоспроможність території. 
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1.  Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки  

на 2022-2024 роки є: 

 

- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

- своєчасне та якісне проведення не 

- відкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на 

ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади, 

утримання та поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів пожежної 

охорони громади для виконання покладених на них завдань за призначенням; 

 

15.  Механізм реалізації Плану (Програми) та 

її організаційне та фінансове забезпечення 

 

Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет міської ради, 

виконавчий апарат міської ради та її виконкому спільно з комунальними 

підприємствами міської ради. 

Спрямування інвестиційних потоків  у разі сфери економічної та 

соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 

питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

 Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проєктів розвитку соціальної інфраструктури. 

Контроль за виконанням Плану  покласти на постійні комісії міської ради. 

                

  

  

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 392 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 
 

Розглянувши лист КП «Благоустрій» від 05.12.2022 року № 259, звіт про 

оцінку майна: нежитлових будівель у складі: гараж літ. 1Г загальною площею 

28,3 кв.м., гараж літ. 1-1Г загальною площею 32,8 кв.м. та гараж літ. 1-2Г 

загальною площею 86,9 кв.м., що знаходяться за адресою: Чернігівська обл.,             

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. Х та перебуває на балансі Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, 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 нежитлових будівель у складі: гараж 

літ. 1Г загальною площею 28,3 кв.м., гараж літ. 1-1Г загальною площею 32,8 

кв.м. та гараж літ. 1-2Г загальною площею 86,9 кв.м., що знаходяться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, буд.Х, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей бухгалтерського обліку станом на 

03.11.2022 року становить 149 855,23 грн (сто сорок дев’ять тисяч вісімсот 

п’ятдесят п’ять гривень 23 коп.), без врахування ПДВ, у тому числі: гараж літ. 

1Г – 27 651,41 грн, гараж літ. 1-1Г – 33 486,06 грн та гараж літ. 1-2Г - 88 717,76 

грн. 

 

2.  Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

здійснити переоцінку/дооцінку балансової вартості зазначеного в рішенні 

майна на рівні ринкової. 

 



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 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 393 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», 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. 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. ХХХ , 23.12.1994 р.н., черга загальна, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

29.11.2022 року № 03-05/651. 

1.2. ХХХ , 30.07.1996 р.н., черга загальна, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

28.10.2022 року № 03-05/554. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 



земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 394 

 

Про видачу ордерів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про видачу ордерів, 

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 житловий будинок № ХХХ по 

вул. 8–го Березня в місті Корюківка лікарю-анестезіологу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради ХХХ, 1997 р.н., склад  сім’ї – 1 особа. 

Загальна площа житлового будинку – 71,9 м2, житлова площа будинку –             

38,7 м2. 

 

2. Видати ордер на службове житло, а саме квартиру № ХХХ по вул. 

Бульварній, буд. 32 в місті Корюківка лікарю – травматологу хірургічного 

відділення Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради ХХХ, 1994 р.н., склад сім’ї – 1 особа. 

Загальна площа квартири – 44 м2, житлова площа квартири – 26,3 м2. 

 

3. Видати ордер на службове житло, а саме житловий будинок № ХХХ по 

вул. Поліська в місті Корюківка лікарю - анестезіологу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради ХХХ, 1991 р.н., з сім’єю – 2 особи. 

Склад сім’ї – 2 особи: 



Дружина – ХХХ. 

Загальна площа житлового будинку – 109,6 м2, житлова площа будинку – 

67,1 м2. 

 

4. Видати ордер на службове житло, а саме житловий будинок № ХХХ по 

вул. Сагайдачного в місті Корюківка лікарю ортопеду – травматологу 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради ХХХ, 1996 р.н., склад сім’ї – 1 особи. 

Загальна площа житлового будинку – 61,5 м2, житлова площа будинку –               

34 м2. 

4.1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 08.12.2021 року № 560 «Про надання статусу 

службового житла та видачу ордеру».  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 395 

 

Про виключення  

із числа службового житла  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про виключення із числа 

службового житла, 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. Виключити із числа службових житлових приміщень квартиру, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця 

Вокзальна, буд. 3, кв. 11. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 396 

 

Про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій  

та збройних конфліктів 
 

Відповідно до ч. 6 ст. 30-1 Закону України «Про охорону дитинства», 

постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про 

затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів», враховуючи рішення Комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради від 

01.12.2022 року (протокол № 8), на підставі заяви ХХХ від 30.11.2022 року, яка 

зареєстрована в с. Буда Корюківського району Чернігівської області, вул. 

Центральна, буд. ХХХ, кв. Х, фактично проживає в м. Корюківка Чернігівської 

області, вул. Маяковського, буд. Х, від 30.11.2022 року, керуючись ст. 34 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, ХХХ, 17.05.2010 року народження (свідоцтво про 

народження серія І-ЕЛ № ХХХ видане Будянською сільською радою 

Корюківського району Чернігівської області 27.05.2010 року), яка 

зареєстрована в с. Буда Корюківського району Чернігівської області, вул. 

Центральна, буд. ХХХ, кв. Х фактично проживає в м. Корюківка Чернігівської 

області, вул. Маяковського, буд. Х, та зазнала психологічного насильства 

внаслідок смерті її батька ХХХ, який помер 17.05.2022 року в наслідок 

отримання поранення під час участі в російсько-українській війні (акт оцінки 

потреб дитини та її сім’ї від 30.11.2022 року, складений відділом соціальних 

служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради). 

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 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 397 

 

Про створення штабу з організації  

та проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
 

Розглянувши лист ВОКМтаС Корюківської міської ради від 30.11.2022 року 

№ 01-11/549, на виконання абз. 15 ст. 3 Закону України «Про оборону України», 

пп. 2 п. 3 Указу Президента України від 12.06.2015 року № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 08.11.2022 р. № 163 «Про 

проведення у 2022/2023 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)», п. 33 Положення про Всеукраїнську дитячо-

юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл («Джура»)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 року № 845, керуючись 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити штаб з організації та проведення міського етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на 2022/2023 

навчальні роки. 

 

2. Затвердити склад штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

на 2022/2023 навчальні роки, що додається. 

 

3. Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. забезпечити виконання даного рішення. 

 

 



4. 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 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 07.12.2022 р. № 397 

 

Склад 

штабу з організації та проведення міського  етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

на 2022/2023 н.р. 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник Корюківського 

міського голови, голова штабу 

 

Наумчик Ірина Володимирівна Начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, заступник 

голови штабу 

 

Власенко Олена Михайлівна Директор центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради , 

секретар штабу 

 

Члени штабу: 

 

Кириченко Алла Анатоліївна Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Горкава Ірина Володимирівна Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Лашко Олександр Олександрович Директор Корюківського районного 

клубу товариства сприяння обороні 

України (за згодою) 

 

Батюк Ігор Володимирович Начальник Корюківського районного 

територіального Центру 

комплектування та соціальної 

підтримки, підполковник 

(за згодою) 

 



Карасьов Юрій Валентинович Керівник громадської організації 

«Корюківська Сотня» (за згодою) 

 

Милейко Сергій Олександрович Голова громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів – 

учасників АТО» 

 

Савченко Ірина Миколаївна Директор Наумівського ліцею 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 

Тищенко Тетяна Іванівна Директор Корюківської дитячо-

юнацької спортивної школи 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 

Тихоновський Сергій Васильович 

 

 

 

Учитель фізичної культури та 

предмету «Захист Вітчизни» 

Корюківського ліцею № 3 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 

Шемет Юрій Леонідович 

 

 

Учитель фізичної культури та 

предмету «Захист Вітчизни» 

Корюківського ліцею № 2 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 

Мартиненко Сергій Анатолійович 

 

 

Учитель фізичної культури 

Наумівського ліцею Корюківської 

міської ради Чернігівської області 

 

Рябець Віктор Петрович Учитель предмета «Захист Вітчизни» 

Наумівського ліцею Корюківської 

міської ради Чернігівської області 

 

Ігнатцов Владислав Павлович Учитель фізичної культури та 

предмету «Захист Вітчизни» 

Корюківського ліцею № 1 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 398 

 

Про затвердження розміру  

батьківської плати за харчування дітей  

та встановлення вартості одного дітодня  

харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

01.12.2022 року № 03-02/550, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.07.2005 року № 431 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту» (зі змінами), керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» та з метою соціального захисту вихованців, забезпечення їх 

повноцінним харчуванням у закладах дошкільної освіти  Корюківської міської 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з 01 січня 2023 року розмір батьківської плати за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради на рівні 60% від 

вартості харчування однієї дитини на день. 

 

2. Затвердити з 01 січня 2023 року середню вартість одного дітодня 

харчування дітей у Наумівському дошкільному навчальному закладі «Сонечко» 

Корюківської міської ради Чернігівської області, Сядринському дошкільному 

навчальному закладі «Барвінок» Корюківської міської ради Чернігівської 

області, Олександрівському дошкільному навчальному закладі «Малятко» 

Корюківської міської ради Чернігівської області, Перелюбському дошкільному 



навчальному закладі «Пролісок» Корюківської міської ради Чернігівської 

області: 

 

Вікова категорія 

від 1 до 4 років від 4 до 6(7) років 

29 грн 30 грн 

 

3. Затвердити з 01 січня 2023 року середню вартість одного дітодня 

харчування дітей у Корюківському дошкільному навчальному закладі № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області та Корюківському дошкільному навчальному закладі № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області: 

 

Вікова категорія 

від 1 до 4 років від 4 до 6(7) років 

42 грн 44 грн 

 

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 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 399   

 

Про звільнення батьків або осіб, що їх заміняють,  

від плати за харчування дітей пільгових категорій  

у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

01.12.2022 року № 03-02/550, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.07.2005 року № 431 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), керуючись ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звільнити батьків або осіб, що їх замінюють від плати за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради у 2023 році, а 

саме:  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

групах закладів дошкільної освіти; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України. 

 

2. Установити знижки з плати за харчування дітей сім’ям, які мають трьох і 

більше дітей, у закладах дошкільної освіти – на 50 %. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 400 

 

Про затвердження штатного розпису 
 

Розглянувши клопотання КП «Рампа» від 21.11.2022 року № 203/11-22, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 грудня 2022 року штатний розпис Комунального 

підприємства «Рампа» Корюківської міської ради, що додається. 

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

комітету Корюківської міської ради від 24.01.2022 року № 22 «Про 

затвердження штатного розпису». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 401 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши клопотання депутатки Корюківської міської ради восьмого 

скликання Колобашкіної Н.М. та додані до нього 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 3000,00 грн (три тисячі 

гривень 00 коп.) ХХХ (вул. Бульварна, буд. 14, кв. 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. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 402 

 

Про надання допомоги на поховання 

учасника російсько-української війни 
 

Розглянувши заяву Сергієнко Г.М. та додані до неї документи, відповідно 

до Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та 

членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року (зі змінами), 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

гривень 00 коп.) ХХХ (вул. Дудка, буд. ХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХ, ID-картка № ХХХ, орган, що видав 7420, УНЗЄДДР ХХХ), що 

здійснила поховання ХХХ, який загинув 30.11.2022 року під час участі в 

російсько-українській війні. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 403 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

30.11.2022 року, відповідно до листа Корюківської районної військової 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

30 листопада 2022 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 47754,30 грн (сорок сім 

тисяч сімсот п’ятдесят чотири гривні 30 коп.), що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року       м. Корюківка № 404 

 

Про затвердження висновків  

органу опіки та піклування 
 

Розглянувши ухвалу Корюківського районного суду Чернігівської області у 

справі № 736/1560/22 за позовною заявою Левашової Світлани Борисівни про 

визнання Левашова Вадима Олександровича недієздатним та встановлення над ним 

опіки, ухвалу Корюківського районного суду Чернігівської області за заявою Кузуб 

Ірини Леонідівни про визнання Сірої Світлани Миколаївни недієздатною та 

встановлення опіки, відповідно до ст. 60 Цивільного кодексу України, керуючись 

ст. 34 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про можливість 

призначення Левашової Світлани Борисівни, 01.11.1979 р.н., опікуном над 

недієздатним Левашовим Вадимом Олександровичем, 25.02.2004 р.н. (Додаток 1).  

 

2. Затвердити висновок органу опіки та піклування про можливість 

призначення Кузуб Ірини Леонідівни, 25.03.1967 р.н., опікуном над недієздатною 

Сірою Світланою Миколаївною, 14.10.1974 р.н. (Додаток 2). 

 

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 1  

 до рішення виконавчого 

 комітету Корюківської міської  

 ради від 07.12.2022 року № 404 

  

 

Висновок 

про можливість призначення Левашової Світлани Борисівни, 01.11.1979 р.н., 

опікуном над недієздатним  

Левашовим Вадимом Олександровичем, 25.02.2004 р.н. 
  

 

Розглянувши ухвалу Корюківського районного суду Чернігівської області у 

справі № 736/1560/22 про встановлення опіки над недієздатним Левашовим 

Вадимом Олександровичем, Корюківська міська рада  Чернігівської області як 

орган опіки та піклування вважає за можливе призначити Левашову Світлану 

Борисівну, 01.11.1979 р.н., опікуном її сина Левашова Вадима Олександровича, 

25.02.2004 р.н., виходячи з наступного. 

Левашова Світлана Борисівна разом зі своїми дітьми Левашовим Вадимом 

Олександровичем, 25.02.2004 р.н., та Прудніковою Аріною Родіоновною, 

23.12.2013 р.н., є внутрішньо переміщеними особами та проживають за адресою:                

м. Корюківка, вул. Українська, ХХХ.  

15 листопада 2022 року Комісією з проведення обстежень житлово – 

побутових умов проживання громадян при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради було здійснено обстеження умови проживання родини. За 

результатами обстеження встановлено, що умови проживання дитини Левашова 

Вадима Олександровича задовільні. Дитина має власне спальне місце, наявні 

побутові умови для задоволення потреб дитини. 

Мати Левашова Світлана Борисівна не працює, здійснює безпосередній догляд 

за дитиною. В ході спілкування з матір’ю та її молодшою донькою Прудніковою 

Аріною Радіоновною було встановлено доброзичливі відносини між матір’ю і 

дітьми. 

Виходячи з зазначеного вище, Корюківська міська рада Чернігівської області 

як орган опіки та піклування вважає за можливе призначити Левашову Світлану 

Борисівну, 01.11.1979 р.н., опікуном її сина Левашова Вадима Олександровича, 

25.02.2004 р.н. 

  

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 Додаток 2  

 до рішення виконавчого 

 комітету Корюківської міської  

 ради від 07.12.2022 року № 404 

  

 

Висновок 

про можливість призначення Кузуб Ірини Леонідівни, 25.03.1967 р.н., 

опікуном над недієздатною  

Сірою Світланою Миколаївною, 14.10.1974 р.н. 

 

 

Розглянувши ухвалу Корюківського районного суду Чернігівської області у 

справі № 736/328/22 про встановлення опіки над недієздатною Сірою Світланою 

Миколаївною, Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та 

піклування вважає за можливе призначити Кузуб Ірину Леонідівну, 25.03.1967 р.н., 

опікуном недієздатної Сірої Світлани Миколаївни, 14.10.1974 р.н., виходячи з 

наступного. 

Кузуб Ірина Леонідівна за місцем свого проживання характеризується 

позитивно, проживає спільно зі своєю родиною: чоловік Кузуб Володимир 

Григорович, 28.01.1966 р.н., працюючий пенсіонер та сином Кузубом Тарасом 

Володимировичем, 18.09.1992 р.н. 

Проживає родина у власному житловому будинку за адресою: Корюківський 

район, с. Тютюнниця, вул. Б.Хмельницького, буд. ХХХ. Будинок має пічне 

опалення, водопостачання, електропостачання, наявна побутова техніка та меблі. 

Всі члени родини мають власні спальні місця та простір для власних потреб. 

Члени родини мають доброзичливі відносини та не заперечують щодо 

проживання Сірої Світлани Миколаївни разом з ними.     

Виходячи з зазначеного вище, Корюківська міська рада Чернігівської області 

як орган опіки та піклування вважає за можливе призначити Кузуб Ірину 

Леонідівну, 25.03.1967 р.н., опікуном над недієздатною Сірою Світланою 

Миколаївною, 14.10.1974 р.н. 

  

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 грудня 2022 року м. Корюківка № 405 

 

Про встановлення дорожнього знаку 
 

З метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю в сфері дорожнього руху,  

розглянувши клопотання Корюківського районного відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Чернігівській області від 21.11.2022 року                   

№ 8411/124/44-2022, відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 

дорожній рух», керуючись Правилами 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 «Про 

затвердження 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», ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити встановлення дорожнього знаку 5.42.1 «Місце для стоянки» з 

табличкою 7.17 «Особи з інвалідністю» згідно Правил Дорожнього руху на 

паркувальному майданчику біля адміністративної будівлі Корюківського 

районного відділу поліції Головного управління національної поліції в 

Чернігівській області, за адресою: м. Корюківка, вул. Зарічна, 7. 

 

2. Корюківському районному відділу поліції Головного управління 

національної поліції в Чернігівській області здійснити встановлення знаку, 

зазначеного в пункті 1 даного рішення, з дотриманням вимог державних 

стандартів та чинного законодавства. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 
 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 


