
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 13.01.2023 р. № 3 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 17.01.2023 року 

 

1. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2023 рік. 

2. Про затвердження нормативів питного водопостачання. 

3. Про визначення уповноважених осіб. 

4. Про надання згоди на списання руберойду. 

5. Про внесення змін до складу комісій. 

6. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2023 року. 

7. Про роботу зі зверненнями громадян. 

8. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

9. Про направлення дитини, позбавленої батьківського піклування, до 

державного закладу. 

10. Про направлення дитини до державного закладу. 

11. Про квартирний облік.  

12. Про затвердження штатних розписів.  

13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

14. Про впорядкування адресного господарства. 

15. Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна. 

16. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

17. Про привітання з нагоди ювілею. 

18. Про надання допомоги на поховання. 

19. Про затвердження акту. 

20. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Синюти Л.В. 

21. Про погодження примусового відчуження майна. 

22. Про погодження переліку відділень КНП «Корюківська ЦРЛ». 

23. Про преміювання. 

24. Про організацію оплачуваних громадських робіт. 

25. Про визначення переліку видів суспільно-корисних оплачуваних робіт. 

26. Про перерозподіл видатків бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 1 

 

Про встановлення лімітів  

споживання енергоносіїв  

на 2023 рік 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв бюджетними установами Корюківської міської ради, враховуючи 

минулорічні обсяги споживання, відповідно до рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2022 року № 4-17/VIII 

«Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код 

бюджету 2550700000)», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти споживання 

енергоносіїв на 2023 рік у фізичних обсягах згідно Додатку 1. 

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення 

лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

3. Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити: 

- споживання електричної та теплової енергії, природного газу, 

водопостачання та водовідведення, твердого палива у межах встановлених 

лімітів; 

- забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не 

допускаючи заборгованості. 

 

4. Контроль за виконання даного 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
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Міський голова                                                                                                                          Ратан АХМЕДОВ

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних одиницях на 2023 рік по бюджетним установам Корюківської міської ради

Теплопостачання, Гкал холодна вода стоки
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Міський голова                                                                                                                          Ратан АХМЕДОВ

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних одиницях на 2023 рік по бюджетним установам Корюківської міської ради

електроенергія, кВт

газопостачання 

м.куб

тверде паливо

 дрова, м.куб



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 2 

 

Про затвердження нормативів  

питного водопостачання 
 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», до листів Державного агентства водних 

ресурсів України від 09.12.2022 року № 1107/04-03, Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації від 

28.12.2022 року № 07-06/1815, Управління охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 29.12.2022 року № 01-07/4499 щодо 

погодження нормативів питного водопостачання для сіл, які обслуговує КП 

«Убідьське», керуючись Порядком розроблення та затвердження нормативів 

питного водопостачання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.08.2004 року № 1107 (із змінами), ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити нормативи питного водопостачання для сіл Білошицька 

Слобода, Наумівка, Охрамієвичі, Перелюб, Прибинь, Савинки, Сядрине 

відповідно до розрахунку, що розроблений Державним підприємством 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства», що додаються. 

 

2. Встановити, що нормативи питного водопостачання для сіл Білошицька 

Слобода, Наумівка, Охрамієвичі, Перелюб, Прибинь, Савинки, Сядрине 

вступають в дію з 01 лютого 2023 року. 

 

3. Корюківській міській раді, Комунальному підприємству «Убідьське» 

Корюківської міської ради здійснювати перегляд нормативів питного 

водопостачання один раз на три роки, а у разі необхідності – переглянути 

достроково. 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 3 

 

Про визначення уповноважених осіб 
 

На підставі рішення першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02.12.2020 року № 15-1/VIІІ «Про затвердження на посади 

старости», рішень другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 року № 11-2/VIІІ «Про затвердження на посади старости» та № 

10-2/VIІІ «Про утворення старостинських округів Корюківської міської ради», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 

«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

і скрапленого газу Пенсійним фондом України», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 04.07.2022 року «Про затвердження форми акта 

обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця 

проживання особи» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 

2022 р. за N 794/38130, зі змінами), ст.ст. 34, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання 

особи для призначення державних виплат та на прийняття заяв громадян з 

необхідними документами для їх призначення та передачі до управління 

соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації, 

підрозділу Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській 

області:  

- на території населених пунктів Брецького старостинського округу – 

старосту Гончаренко Ірину Василівну;  

- на території населених пунктів Будянського старостинського округу – 

старосту Аполона Юрія Анатолійовича;  

- на території населених пунктів Домашлинського старостинського округу 

– старосту Єгунову Аллу Іванівну;  



- на території населених пунктів Забарівського старостинського округу – 

старосту Козела Володимира Івановича;  

- на території населених пунктів Наумівського старостинського округу – 

старосту Григор’єва Ігоря Олександровича;  

- на території населених пунктів Олександрівського старостинського 

округу – старосту Редіна Антона Леонідовича; 

- на території населених пунктів Охрамієвицького старостинського округу 

– старосту Мисника Віктора Дмитровича; 

- на території населених пунктів Перелюбського старостинського округу – 

старосту Циклаурі Юрія Муссовича; 

- на території населених пунктів Прибинського старостинського округу – 

старосту Рябця Петра Олександровича; 

- на території населених пунктів Рейментарівського старостинського 

округу – старосту Юденко Наталію Миколаївну;  

- на території населених пунктів Рибинського старостинського округу – 

старосту Помаза Геннадія Олексійовича. 

- на території населених пунктів Савинківського старостинського округу – 

старосту Лісеного Віктора Миколайовича; 

- на території населених пунктів Сядринського старостинського округу – 

старосту Кравченко Олену Василівну; 

- на території населених пунктів Тютюнницького старостинського округу – 

старосту Кучеренка Леоніда Анатолійовича; 

- на території населених пунктів Хотіївського старостинського округу – 

старосту Шуляченко Раїсу Григорівну;  

 

2. Визначити уповноваженою особою на складання актів обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання 

особи для призначення державної виплати на території м. Корюківка,                         

с. Трудовик, с. Лебіддя  

- головного спеціаліста сектору реєстрації місця проживання відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Демяненко 

Ірину Віталіївну; 

-  спеціаліста І категорії сектору реєстрації місця проживання відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради Хижняк 

Наталію Олексіївну; 

- адміністратора сектору надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради Полуницьку Світлану Валентинівну; 

- адміністратора сектору надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради Заєць Жанну Володимирівну; 

- начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради Олійник Світлану Олександрівну. 

 

3. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 04.01.2021 

року № 8 «Про визначення уповноважених осіб» вважати таким, що втратило 

чинність. 



4. 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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 4 

 

Про надання згоди на списання  

руберойду 
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка» від 03.01.2023 року                

№ 01-20/01 щодо списання руберойду, наданого закладу в 2017 році як 

гуманітарна допомога та не придатного до використання, відповідно до 

Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області на списання руберойду в кількості 90 рулонів, вагою 2980 

кг, на загальну суму 4863,18 грн (чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 

18 коп.). 

 

2. ДНЗ № 4 «Веселка» здійснити заходи щодо списання руберойду, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 5 
                                                                  

Про внесення змін до складу комісій  
 

Враховуючи інформаційну довідку Корюківського районного управління 

Головного управління Держпродспживслужби в Чернігівській області щодо 

введення в дію нового штатного розпису у зв’язку з реорганізацією, керуючись 

ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу комісій при виконавчому комітету Корюківської 

міської ради, а саме змінити назву посади Аухіміка Андрія Володимировича 

виклавши її в новій редакції: 

«начальник Корюківського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області». 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 6 

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на І півріччя 2023 року 
 

Керуючись Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на І півріччя 2023 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 17.01.2023 року № 6 

 
План роботи 

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на І півріччя 2023 року 

 

Період 

виконання 

Питання Відповідальні за підготовку 

Січень Робота зі зверненнями громадян Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

Лютий Звіт про підсумки виконання 

міського бюджету у 2022 році 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради Барсук О.І. 

Березень Про підсумки роботи комунальних 

підприємств 

Корюківської міської ради у 2022 

році 

Керівники комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 

 

Квітень Благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської ради 

Заступники міського голови Савченко 

О.М., Биков О.М.. 

Квітень Підготовка комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період 2023-

2024 років 

Керівники комунальних підприємств та 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради 

 

Квітень Звіт про роботу закладів культури 

Корюківської міської ради 

Начальник сектору культури та 

культурно-масової роботи Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Кун А.І. 

Травень Звіт про підсумки виконання 

міського бюджету за І квартал 

2023 року 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О. І. 

Травень Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей в пришкільних 

таборах відпочинку 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради Наумчик І.В. 

Травень Про план роботи виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2023 року 

Посадові особи міської ради 



Протягом 

півріччя 

Зміни до бюджету Корюківської 

міської територіальної громади на 

2023 рік (у разі необхідності) 

Начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О.І. 

Протягом 

півріччя 

Надання разової матеріальної 

допомоги 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Надання допомоги на поховання Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Впорядкування адресного 

господарства/присвоєння адрес 

об’єктам будівництва 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження будівельних 

паспортів забудови земельної 

ділянки 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта 

будівництва 

Начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А 

Протягом 

півріччя 

Підготовка проєктів розпоряджень 

міського голови 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

Протягом 

півріччя 

Розгляд заяв (клопотань), 

пропозицій (зауважень), скарг 

громадян 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Контроль за виконанням 

документів (законів України, 

інших, нормативно-правових актів, 

рішень міської ради) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Організаційна робота (проведення 

засідань постійно діючих при 

виконкомі комісій, підготовка до 

засідань сесій та виконавчого 

комітету міської ради, підготовка 

та проведення зустрічей 

керівництва міської ради з 

представниками громадськості та 

офіційними делегаціями) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Робота з працівниками міської 

ради, депутатами, членами 

виконкому (підвищення 

кваліфікації, участь в тематичних 

семінарах, навчаннях, тощо) 

Посадові особи міської ради 

Протягом Проведення при міській раді та, у Посадові особи міської ради 



півріччя разі запрошення, приймання участі 

у семінарах, нарадах, зустрічах, 

заходах з нагоди державних свят, 

днів пам’яті, інших визначних дат 

тощо, в інших органах державної 

влади, місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, 

організаціях 

Протягом 

півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Участь в судових засіданнях Працівники юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Підготовка лотів до продажу прав 

на них на земельних торгах 

(аукціонах) 

Працівники відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Виконання програм Корюківської 

міської ради 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Управління комунальним майном 

(надання в оренду, відчуження 

тощо) 

Працівники відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Надання дозволів на проведення 

робіт, що можуть вплинути на 

об’єкти благоустрою, вирішення 

інших питань, пов’язаних з 

благоустроєм території 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Биков О.М. 

Протягом 

півріччя 

Квартирний облік Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 

півріччя 

Видача ордерів на службове житло Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 
Встановлення опіки/піклування, 

вирішення інших питань 

пов’язаних із захистом прав 

дитини 

Начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради Одерій О.А. 

Протягом 

півріччя 

Затвердження структур та штатних 

розписів 

Заступники міського голови Савченко 

О.М., Биков О.М.. 

Протягом 

півріччя 

Привітання жителів громади з 

нагоди ювілеїв та професійних 

свят 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 



Протягом 

півріччя 

Встановлення тарифів, 

затвердження вартості послуг що 

надаються на території 

Корюківської міської 

територіальної громади та/або 

комунальними підприємствами 

Корюківської міської ради 

Посадові особи міської ради 

Протягом 

півріччя 

Виконання інших повноважень, 

передбачених Законом України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Посадові особи 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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 7 

 

Про роботу зі зверненнями громадян 
 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Н.П., з метою удосконалення роботи зі 

зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх конституційного 

права на звернення, керуючись Законом України «Про звернення громадян»,               

ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській міській 

раді за 2022 рік прийняти до відома (додається). 

2. Керівництву міської ради, комунальних закладів, підприємств, установ та 

організацій: 

- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях; 

- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради: 

- забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, надавати 

працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств консультативну, 

методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян; 

- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації 

щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 

 

 



4. 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 



Інформація про розгляд звернень 

по  

Корюківській міській раді  

за 2022 рік 

 

За 2022 рік було проведено 6 сесій де прийнято 171 рішення, 33 засідання 

виконавчого комітету де прийнято 440 рішень. Станом на 1 січня 2023 року до 

міської ради надійшло 1295 звернень, в т.ч.: 615 клопотань від підприємств, 

установ та організацій, 680 заяв громадян. Ухвал та рішень суду - 124. Листів та 

клопотань Корюківської районної ради та Корюківської районної військової 

адміністрації (райдержадміністрації) – 101. Запитів згідно Закону «Про доступ 

до публічної інформації» - 12.  

Міською радою розглянуто 26 адміністративних протоколів. Притягнуто 

до адмінвідповідальності громадян у вигляді штрафу на суму 53890,00 грн, 

сплачено штрафів – 18190,00 грн.  

Відділом земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради розглянуто 416 заяв громадян, підготовлено та винесено на 

розгляд сесій міської ради матеріали та відповідні проєкти рішень. 

По старостинських округах за 2022 рік вчинено нотаріальних дій - 467, 

зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 293, видано довідок – 3662, 

зареєстровано звернень громадян – 1568, вхідної документації - 291, вихідної 

документації - 955, зроблено актів обстеження - УСЗН (оформлення всіх видів 

соціальної допомоги) – 1679. 

По відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської 

ради наддано послуг – 18968 в т.ч.: 

- суб’єктом надання яких є міська рада - 13733; 

- видача витягу з реєстрації місця проживання - 129; 

- реєстрація місця проживання - 184; 

- зняття з реєстрації місця проживання – 135; 

- інші – 1144; 

- акти – 1624 

- талони на отримання гуманітарної допомоги – 4103; 

- виданих довідок про зареєстрованих  у житловому приміщенні – 1400; 

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 4072; 

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2227;  

- інформаційні довідки –65; 

- послуги Державного земельного кадастру – 1001; 

- Ємалятко – 1; 

- посвідчення багатодітні – 28; 

- компенсація Єприхисток – 83; 

- адміністративні послуги соціального характеру – 2573; 

- інші адміністративні послуги соціального характеру – 218; 

- реєстрація внутрішньо-переміщених осіб – 1443. 

По КП «Корюківкаводоканал» - 444 звернення; Корюківська ЖЕК – 

письмових звернень - 49, усних – 456, позачергових (виклики) – 46;                                                                                                                    



КП «Благоустрій» - 21 звернення; КП «Убідьське» - 18 звернень, КП «РАМПА» 

- 301 звернення, РКСЛП «Корюківкаліс» - 118 звернень, Корюківський центр 

сімейної медицини – 19 звернення, Корюківська ЦРЛ – 17 звернень. 

 

 

Начальник  

загального відділу 

виконавчого апарату       Ніна ЛИМАРЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка                       № 8 

 

Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування   
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.п. 21, 22, 24 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі 

акту закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, 

покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 

19.12.2022 року, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про державну реєстрацію народження відповідно до ст.ст. 126, 133, 135 

Сімейного кодексу України, з метою соціального захисту дитини, керуючись 

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

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, ХХХ, 

18.12.2022 року народження, уродженки м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, у зв’язку з тим, що вона покинута її матір’ю в 

пологовому відділенні Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради та 

записом у свідоцтві про народження дитини відомостей про батьків відповідно 

до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України. 

 

2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради продовжити роботу з 

реалізації права дитини ХХХХ, 18.12.2022 року народження, на сімейне 

виховання. 

 



3. 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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка                       № 9 

 

Про направлення дитини,  

позбавленої батьківського піклування,  

до державного закладу 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 35 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення Комісії з питань 

захисту прав дитини при Корюківській міській раді від 17.01.2023 року № 1, з 

метою соціального захисту малолітнього, керуючись статтею 34 закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити перебування в комунальному закладі «Старобасанська 

гімназія» Чернігівської обласної ради строком на 2022-2023 навчальний рік 

дитини, позбавленої батьківського піклування, ХХХХ, 23 грудня 2007 року 

народження, уродженця с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка                       № 10 

 

Про направлення дитини 

до державного закладу 

 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), заяв жителів                     

м. Корюківка Чернігівської області, вул. Земська, буд. ХХХ ХХХХ та ХХХХ 

від 05.01.2022 року, з метою соціального захисту малолітньої дитини, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Направити дитину, ХХХХ, 13 липня 2021 року народження, уродженку 

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області до Комунального 

некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» 

Чернігівської обласної ради строком на 6 місяців. 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 11 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради, 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 «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», ст. 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. ХХХХ , 01.01.2007 р. н., дитину, позбавлену батьківського піклування, 

черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 06.01.2023 року № 01-10/05. 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 12 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року штатний розпис 

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, 

що додається. 

 

2. Затвердити з 01 січня 2023 року штатний розпис «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 13 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заяву Шкурка А.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

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

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Шкурку Анатолію Володимировичу на оформлення 

дубліката свідоцтва про право власності на домоволодіння, що розташоване за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

ХХХ, буд. ХХХ, що було видано 29.07.1992 року, у зв’язку із псування 

оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на домоволодіння від 

29.07.1992 року, виданого Корюківською міською радою Корюківського району 

Чернігівської області згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

26.03.1992 року № 32, вважати недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 14 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення жительки м. Корюківка Стацун Алли Іванівни та 

додані до нього документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації 

адреси об’єкту нерухомого майна його фактичному розташуванню на території 

с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області та з метою 

упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, відповідно до Порядку 

присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам нерухомого майна на 

території Корюківської міської територіальної громади, що затверджений 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 48-9/VIII, Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 року № 690, ст. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

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

Пекельного), спадкоємицею є Стацун Алла Іванівна після Ковези Івана 

Микитовича, який був власником на підставі договору купівлі-продажу від 

10.09.1992 року, присвоївши адресу: 

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

ХХХ, будинок №ХХХ. 

 

2. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо зміненої адреси об’єкту нерухомого 

майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва.   



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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 15 

 

Про присвоєння адрес 

об’єктам нерухомого майна  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради та додані до нього документи, з метою впорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна на території Корюківської територіальної громади 

керуючись ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, 

що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року 

№ 690, Порядком присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 48-9/VIIІ, ст.ст. 30, 59 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: «Комплекс. Водозабір 

№1», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1416, є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває на 

балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Франка, ХХХ. 

 

2. Присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: «Комплекс. Водозабір 

№2», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:01:001:0830, є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває на 



балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця З. Космодем’янської, ХХХ. 

 

3. Присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: «Будівля каналізаційно-

насосної станції», що розташований на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7422410100:01:002:0938, є комунальною власністю Корюківської 

міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває 

на балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Бульварна, ХХХ. 

 

4. Присвоїти адресу об’єкту нерухомого майна: «Будівля станції 

перекачки», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:01:001:0829, є комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради та перебуває на 

балансі КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Чернігівська, ХХХ. 

 

5. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєних адрес об’єктів 

нерухомого майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 

6. 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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка                        № 16 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  
 

Розглянувши подання першого заступника міського голови Савченка О.М., 

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 (зі змінами), ст.ст. 42, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди 60-річчя від дня народження, за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

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

- Рябця Петра Олександровича – старосту Прибинського старостинського 

округу. 

Підстава: подання першого заступника міського голови Савченка О.М. від 

04.01.2023 року вх. № 1/04-04.  

 

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 90,00 грн (дев’яносто гривень 00 коп.) для придбання квітів. 

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка                      № 17 

 

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 (зі змінами), 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.): 

- Салівону Миколі Іллічу – жителю с. Перелюб (30.01.1933 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 90,00 грн (дев’яносто 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 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 18 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви Тітенка В.А., Іванухи П.А. та додані до них документи, 

відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання», керуючись пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) Тітенку Віктору Анатолійовичу (вул. Зарічна, буд. 1 кв. ХХХХ,                                

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснив 

поховання безробітного Титенка Максима Вікторовича, який помер 31.12.2022 

року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

2. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) Іванусі Петру Анатолійовичу (вул. Зарічна, буд. ХХХХ, с. Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, ID-картка № ХХХХ від 28.03.2017 року, орган, 

що видав 7420, УНЗЄДДР ХХХХ), що здійснив поховання безробітного Іванухи 

Миколи Анатолійовича, який помер 06.01.2023 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 



 

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 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 19 

 

Про затвердження акту 
 

Розглянувши акт комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

30.12.2022 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 грудня 2022 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 33338,97 грн (тридцять 

три тисячі триста тридцять вісім гривень 97 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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 20 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Синюти Л.В. 
 

Розглянувши клопотання ФОП Синюти Л.В. щодо погодження вартості 

послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною особою-підприємцем, 

керуючись ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години 

мікроавтобуса RENAULT MASTER фізичної особи–підприємця Синюти 

Людмили Володимирівни для надання послуг Корюківській міській раді, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 
 

 



                                                                                                                 ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 21 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 22 

 

Про погодження переліку  

відділень КНП «Корюківська ЦРЛ» 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 17.01.2023 року                 

№ 03-05/48, відповідно до абз. 5 п. 8.1. Статуту КНП «Корюківська ЦРЛ» (нова 

редакція), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити перелік відділень Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради у зв’язку 

з приєднання зубопротезної лабораторії до поліклінічного відділення, а саме: 

- відділ з інфекційного контролю; 

- поліклінічне відділення; 

- хірургічне відділення; 

- відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії; 

- акушерсько-гінекологічне відділення; 

- педіатричне відділення; 

- відділення терапії та паліативної допомоги; 

- інфекційне відділення; 

- централізована стерилізація; 

- відділення прозекторської; 

- відділення екстреної медичної допомоги; 

- клініко-діагностична лабораторія; 

- фізіотерапевтичне відділення; 

- по угодам підприємств; 

- Жуклянський ФП. 

 

 



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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 23 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальника                                     

КП «Благоустрій» та генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ», керуючись 

Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання 

керівників підприємств, установ та організацій, що належать до міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання начальника Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка Анатолія 

Михайловича за роботу у І кварталі 2023 року, що додається. 

 

2. Затвердити Подання на преміювання генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича за роботу у І кварталі 2023 

року, що додається. 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 24 

 

Про організацію оплачуваних 

громадських робіт  
 

З метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які 

відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і 

соціальному розвитку, відповідно до п.п. 7, 8 Порядку організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, ст. 31 Закону України «Про 

зайнятість населення», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття», ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт. 

     

2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти 

договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з 

Корюківською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості та 

створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця. 

     

3. Забезпечити фінансування організації громадських робіт, до яких 

залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину 

заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва, за рахунок коштів міського бюджету та/або коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

 



4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 12 «Про організацію 

оплачуваних громадських робіт» зі змінами відповідно до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.08.2022 року № 270 «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради щодо 

організації оплачуваних громадських робіт». 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку та 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 17.01.2023 року № 24  

 

ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та  

екологічну користь, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному 

розвитку 

 

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни, учасників антитерористичної операції 

та учасників війни, утримання у належному стані цвинтарів. 

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку і 

туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах 

громади. 

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка 

чагарників вздовж доріг. 

5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до 

діючого законодавства. 

7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, 

навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних 

майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих 

таборів, стаціонарного відділення територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей та інших об’єктів соціальної сфери. 

8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого 

самоврядування. 

9. Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях, 

роботи з документацією в архівах. 

10. Робота з документацією у військоматах у період підготовки та 

проведення призовної кампанії. 

11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 

12. Участь у переписі населення, соціологічних опитуваннях, статистичних 

обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях. 



13. Супровід інвалідів по зору в місцях, відвідування яких необхідні для 

повноцінного життя. 

14. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, 

важкохворими учасниками антитерористичної операції, учасниками війни у 

закладах охорони здоров’я. 

15. Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання 

порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення. 

16. Допомога громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, 

одиноким особам, учасникам антитерористичної операції, учасникам війни в 

підготовці до опалювального сезону. 

17. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб похилого 

віку, інвалідів, дітей-сиріт та тимчасово непрацездатних осіб. 

18. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: роботи,  

пов’язані з ремонтом водопостачання, з благоустроєм криниць, укріпленням 

дамб, мостових споруд, прибирання та збір вторинної сировини (макулатура, 

поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту) на території населених 

пунктів громади. 

19. Надання допомоги учасникам АТО (ООС) та війни, сім’ям загиблих 

учасників АТО (ООС) та війни, людям з інвалідністю. 

20. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 

21. Роботи з виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

22. Лісогосподарські роботи. 

23. Роботи по обліку та обслуговуванню внутрішньо переміщених осіб. 

24. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 17.01.2023 року № 24 

 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організація та проведення  

громадських робіт (за їх згодою) 

 

№ з/п Найменування роботодавця Джерела фінансування 

   1 2 3 

1. 

 

Корюківська житлово -

експлуатаційна контора 

міський бюджет 

 

2. Комунальне підприємство 

«Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

3. Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоконал» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

4. Комунальне підприємство 

«Убідьське» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

5. Районне комунальне 

спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс» 

міський бюджет 

 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 25 
                                                                   

Про визначення переліку видів 

суспільно-корисних  

оплачуваних робіт  
 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», відповідно до абзацу першого ст. 31-1, 

абзацу другого ст. 325-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, що можуть виконувати 

порушники, до яких судом застосовано адміністративне стягнення, згідно 

додатку. 
 

2. Встановити, що комунальні підприємства «Благоустрій» та «Убідьське» 

Корюківської міської ради визначаються місцями для виконання стягнення у 

вигляді суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених пунктів 

Корюківської міської ради. 
 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 13 «Про визначення переліку 

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт». 
 

4. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на заступників міського голови згідно розподілу функціональних 

повноважень. 

 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

культурного розвитку та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 
 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 



  

Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 17.01.2023 року № 25 

 

 

ПЕРЕЛІК  

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких судом 

застосовано адміністративне стягнення 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо) 

2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля. 

3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту. 

4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень. 

5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії. 

6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. 

7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм. 

8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож. 

9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками. 

10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

 

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 

 

17 січня 2023 року м. Корюківка № 26 

 

Про перерозподіл видатків 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади     

 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення сімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII «Про 

бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

2550700000)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади по 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 115 150,00 грн по КП «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі                    

115 150,00 грн на оплату лізингових платежів по об’єкту фінансового лізингу КП 

«Благоустрій» Корюківської міської ради, а саме – компактної комунальної 

машини Park Renger 2150. 

 

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

внести зміни до розпису бюджету Корюківської міської територіальної громади 

та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення сімнадцятої сесії 



Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року                    

№ 4-17/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 

рік (код бюджету 2550700000)». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 


