
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 14.12.2022 р. № 148 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

позачергового засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 15.12.2022 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про створення прийомної сім’ї на базі сім’ї Кожеми І.А та Кожеми О.М. 

та влаштування до неї дитини. 

3. Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця 

стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного 

кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК). 

4. Про привітання з нагоди ювілею. 

5. Про погодження примусового відчуження майна. 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 грудня 2022 року м. Корюківка № 415 

 

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. Збільшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

в сумі 98 400,00 грн. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в 

сумі 1 000 000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» в сумі 98 400,00 грн. 

 



3. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

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

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» в сумі 1 000 000,00 грн для придбання автомобіля. 

 

4. 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)». 

 

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 

 

15 грудня 2022 року м. Корюківка № 416     

 

Про створення прийомної сім’ї  

на базі сім’ї Кожеми І.А та Кожеми О.М. 

та влаштування до неї дитини 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

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

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

розглянувши заяву Кожеми Івана Андрійовича та Кожеми Оксани Миколаївни 

від 15.12.2022 року, враховуючи довідку Чернігівського обласного центру 

соціальних служб від 14.12.2022 року, рекомендацію Чернігівського обласного 

центру соціальних служб про включення до Єдиного електронного банку даних 

про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів від 14.12.2022 року, висновок Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради від 15.12.2022 року № 01-10/256, керуючись ст. 34 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити з 15 грудня 2022 року прийомну сім’ю на базі сім’ї Кожеми 

Івана Андрійовича, 17.12.1970 року народження, та Кожеми Оксани 

Миколаївни, 14.07.1973 року народження, жителів м. Корюківка Чернігівської 

області, вул. Зарічна, буд. ХХХ. 

 

2. Влаштувати з 15 грудня 2022 року до прийомної сім’ї Кожеми Івана 

Андрійовича, 17.12.1970 року народження, та Кожеми Оксани Миколаївни, 

14.07.1973 року народження, жителів м. Корюківка Чернігівської області,               



вул. Зарічна, буд. ХХХ, на виховання та спільне проживання дитини, 

позбавлену батьківського піклування, Степанець Аліну Миколаївну, 11.06.2014 

року народження. 

Малолітня дитина Степанець Аліна Миколаївна, 11.06.2014 року 

народження, перебуває на первинному обліку у Службі у справах дітей 

Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області як 

дитина, позбавлена батьківського піклування: мати дитини, Мартиненко Олена 

Вікторівна, батько дитини Степанець Микола Володимирович заочним 

рішенням Чернігівського районного суду Чернігівської області від 13.09.2022 

року по справі номер 748/1081/22, номер провадження 2/748/428/22, позбавлені 

батьківських прав. 

Рішенням виконавчого комітету Гончарівської селищної ради 

Чернігівської області від 28.10.2022 року № 137 малолітній дитині Степанець 

Аліні Миколаївні, 11.06.2014 року народження, надано статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

Братів чи сестер, майна та житла малолітня дитина Степанець Аліна 

Миколаївна, 11.06.2014 року народження, не має. 

 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

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

психічний розвиток прийомної дитини на прийомних батьків, які згідно статті 

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

дітей, є її законними представниками і діють без спеціальних на те 

повноважень як опікун або піклувальник. 

 

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

4.1. Забезпечити оформлення та ведення особової справи дитини, 

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

Івана Андрійовича, 17.12.1970 року народження, та Кожеми Оксани 

Миколаївни, 14.07.1973 року народження, згідно з чинним законодавством. 

4.2. Укласти договір між прийомними батьками та Корюківською міською 

радою про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї (далі – Договір). 

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

проживання та виховання прийомної дитини. 

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

дитини у прийомній сім’ї та надавати його прийомним батькам для 

ознайомлення. 

 

5. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради  

(Єрмоленко Т.О.): 

5.1. Закріпити за вищевказаною прийомною сім’єю соціального 

працівника. 



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

надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування прийомної сім’ї. 

5.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

05 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

6.1. Забезпечити право на здобуття загальної середньої освіти прийомною 

дитиною, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 

6.2. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                   

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

наявність одягу та навчального приладдя, систематичне відвідування занять та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 

гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні 

дитини, тощо. 

 

7. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської  ради (Лещенко С.В.) : 

7.1. Закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря. 

7.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного 

огляду, здійснювати диспансерний нагляд за ними. 

7.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                  

05 грудня щорічний звіти про стан здоров’я дитини, дотримання прийомними 

батьками рекомендацій лікаря. 

 

8. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації (Самсон С.І.): 

8.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

на дитину, грошового забезпечення прийомних батьків у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті на утримання прийомних сімей. 

8.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошового забезпечення 

прийомних батьків щомісяця до 20 числа. 

8.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення державної допомоги прийомній дитині, грошового 

забезпечення прийомних батьків за надання соціальних послуг у прийомних 

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

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

 

9. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

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

щорічно до 05 грудня подавати Службі у справах дітей Корюківської міської 



ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних 

батьків та дитини. 

 

11. 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 

 

15 грудня 2022 року м. Корюківка                            № 417  

 

Про проведення розгортання, попередніх  

випробувань та дослідної експлуатації  

комплексної системи захисту інформації  

типового робочого місця стороннього  

користувача Автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру 

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК) 
 

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, 

у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) 

автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця 

стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі: 

 

Голова комісії: 

Олійник Світлана Олександрівна – начальник відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради. 

 

Члени комісії: 

Минко Тетяна Вікторівна – адміністратор сектору надання 

адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради; 

Шемет Ігор Миколайович – оператор комп’ютерного набору загального 

відділу виконавчого апарату міської ради.  

 



2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з: 

- розгортання ТРМ СК в термін з 19.12.2022 по 20.12.2022; 

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 21.12.2022 

по 22.12.2022; 

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 22.12.2022 по 

23.12.2022. 

 

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення 

та подання на затвердження: 

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 28.12.2022; 

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 

28.12.2022; 

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 

28.12.2022. 

 

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 

 

15 грудня 2022 року   м. Корюківка                      № 418 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

13.12.2022 року № 78, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.): 

- Кльові Ганні Іванівні – жительці с. Шишківка (04.01.1933 р.н.). 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти в 

сумі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги та в 

сумі 70,00 грн (сімдесят гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова        Ратан АХМЕДОВ 

 



                                                                                                                    ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 грудня 2022 року м. Корюківка № 419 

 

Про погодження примусового відчуження майна 
 

 


