
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 31.01.2023 р. № 12 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 02.02.2023 року 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за 2022 рік. 

2. Про внесення змін та доповнень до програм. 

3. Про внесення 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. Про внесення змін в організацію освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. 

5. Про затвердження штатних розписів. 

6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2023 рік. 

7. Про впорядкування адресного господарства. 

8. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

9. Про видачу ордеру. 

10. Про виключення із числа службового житла. 

11. Про надання дозволу на дарування житлового будинку з надвірними 

будівлями та земельних ділянок неповнолітній дитині. 

12. Про встановлення статусу дітей-сиріт. 

13. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої дитини. 

14. Про направлення дітей до КНП «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія». 

15. Про надання разової матеріальної допомоги. 

16. Про заходи щодо реалізації положень постанови КМУ від 30.05.2018 № 

417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням». 

17. Про створення комісій. 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 27 

 

Про звіт про виконання бюджету 

Корюківської міської територіальної  

громади за 2022 рік 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України,  

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома. 

 

2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для затвердження звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за 2022 рік, а саме: 

- по доходах у сумі 246 672,70 тис.грн, в тому числі по доходах загального 

фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі 236 021,20 

тис.грн та спеціального фонду бюджету Корюківської міської територіальної 

громади у сумі 10 651,50 тис.грн; 

- по видатках у сумі 241 824,00 тис.грн, у тому числі по видатках 

загального фонду бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі 

201 160,40 тис.грн та спеціального фонду бюджету Корюківської міської 

територіальної громади у сумі 40 663,60 тис.грн; 

- по кредитуванню у сумі 26,00 тис.грн, в тому числі по спеціальному 

фонду в сумі 26,00 тис.грн. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 



тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 179450,0 179450,0 177175,2 98,7

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 118900,0 118900,0 126431,4 106,3

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900,0 118900,0 124606,9 104,8

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 1824,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320,0 9320,0 7319,0 78,5

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940,0 10940,0 5622,6 51,4

18000000 Місцеві податки 40290,0 40290,0 37802,2 93,8

18010000 Податок на майно 23175,0 23175,0 23577,8 101,7

18050000 Єдиний податок  17115,0 17115,0 14224,4 83,1

20000000 Неподаткові надходження 2250,0 2250,0 2586,2 114,9

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50,0 50,0 197,0 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50,0 50,0 197 В/100

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            2170,0 2170,0 2292,3 105,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555,0 1555,0 1697,9 109,2

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 600,0 600,0 571,8 95,3

22090000 Державне мито  15,0 15,0 12,6 84,0

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 10

24000000 Iншi неподаткові надходження 30,0 30,0 96,9 В/100

24060000 Інші надходження  30,0 30,0 96,9 В/100

Разом власних доходів 181700,0 181700,0 179761,4 98,9

40000000 Офіційні трансферти 56608,7 56608,7 56259,8 99,4

41000000 Від органів державного управління 56608,7 56608,7 56259,8 99,4

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55553,4 55553,4 55553,4 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 222,1 222,1 222,1 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 737,5 737,5 388,6 52,7

41058400

Субвенція на закупівлю закладами охорони здоров’я послуг щодо 

проектування і встановлення кисневих станцій 95,7 95,7 95,7 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 238308,7 238308,7 236021,2 99,0

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 265,0 265,0 128,0 48,3

19000000 Інші податки і збори 265,0 265,0 128,0 48,3

20000000 Неподаткові надходження 9047,9 9047,9 7916,8 87,5

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 7,6

25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047,9 9047,9 7909,2 87,4

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1818,5 1818,5 2597,7 142,8

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 9,0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 11131,4 11131,4 10651,5 95,7

40000000 Офіційні трансферти 0,0 0,0 0,0

Разом доходів по спеціальному фонду 11131,4 11131,4 10651,5 95,7

ВСЬОГО ДОХОДІВ 249440,1 249440,1 246672,7 98,9

Додаток  до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради                                                                        

від 02.02.2023 року № 27                                                                   

"Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за 2022 рік"

Виконання міського бюджету за 2022  рік



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 21903,7 20312,8 92,7

1000 Освіта 133009,6 112269,6 84,4

2000 Охорона здоров’я 12432,4 12351,7 99,4

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 15763,7 14722,0 93,4

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 198,6 198,6 100,0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110,6 798,6 71,9

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громаданам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 280,0 270,3 96,5

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390,0 258,2 66,2

3240 Інші заклади та заходи 13784,5 13196,3 95,7

4000 Культура і мистецтво 12545,5 9149,3 72,9

5000 Фізична культура і спорт 2462,3 1892,5 76,9

6000 Житлово - комунальне господарство 18527,5 17529,2 94,6

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства 668,1 299,6 44,8

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, 

районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ, 

організацій житлово - комунального господарства 14185,1 14053,1 99,1

6030 Організація благоустрою населених пунктів 2708,1 2228,0 82,3

6071

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 обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) 966,2 948,6 98,2

7000 Економічна діяльність 1795,4 1507,8 84,0

7130 Здійснення заходів із землеустрою 57,0 0,0

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом 160 96,6 60,4

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури 1491,5 1333,4 89,4

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 86,9 77,8 89,5

8000 Інша діяльність 7290,9 7098,5 97,4

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 2229,0 2226,4 99,9

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 5061,9 4872,0 96,2

Разом  по загальному фонду 225730,9 196833,3 87,2

Міжбюджетні трансферти 4393,0 4327,1 98,5

9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 700,0 700,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3416,6 3371,0 98,7

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного розвитк регіонів 256,4 256,18 99,9

9820

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення 

згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 

державної незалежності україни, її територіальної цілісності 20,0 0,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 230123,9 201160,4 87,4

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180,0 0,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 48523,9 40663,6 83,8

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 8192,5 7177,6 87,6

Бюджет розвитку 39518,7 33394,8 84,5

7130 Здійснення заходів із землеустрою 33,3 0,0

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 513,9 69,6 13,5

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного розвитк регіонів 265,6 21,6 8,1

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40,4 26,0 64,4

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 278647,8 241824,0 86,8

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220,4 26,0 11,8



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 28 

 

Про внесення змін та доповнень 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 сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 10 травня 2022 року № 101 (зі змінами), а саме: 

2.1. В пункті 7 Паспорту Програми цифри «9 949 587,23» замінити на 

цифри «10 049 587,23». 

2.2. В пункті 7.1. Паспорту Програми цифри «8 000 000,00» замінити на  

«8 100 000,00». 

 

3. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки, 

затвердженої рішенням шістнадцятої позачергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року № 2-16/VIІІ, а саме: 

3.1. Додаток 1 до Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради викласти в новій редакції, що додається.    



4. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженої 

рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської  ради восьмого скликання від 

15 грудня 2022 року №3-17/VIІІ, а саме: 

4.1. У пункті 9 Паспорту Програми цифри «12 700,00» замінити на                 

«13 000,00», цифри і слова «2023 рік – 4 000,00» замінити на «2023 рік –                     

4 300,00». 

4.2. Додаток 1 до Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської 

міської ради викласти в новій редакції, що додається.    

 

5. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 02.02.2023 року № 28 

 

«Додаток 1  
до Програми  розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду  

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду  

Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму діяльності (перелік заходів) 

Програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього 

витрати 

 

у тому числі по роках  

(тис. грн) 

Відповідальний за 

виконання заходу 

2023 2024 2025  

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю (вироби і матеріали для 

аварійного ремонту мереж централізованого 

водопостачання і водовідведення, інше) 

кошти 

міського 

бюджету 

4500,0 1000,0 1500,0 2000,0 КП «Корюківкаводоканал» 

2. Забезпечення виплати лізингових платежів, 

викуп переданого у користування майна; 

фінансове забезпечення погашення відсотків 

фінансового лізингу по предмету фінансового 

лізингу: установка глибокої біологічної 

очистки стічних вод «ВІОТАL-500-ВТ» - 1 

одиниця; установка знезараження стічної води 

ОДВ-50 – 1 одиниця. 

 

кошти 

міського 

бюджету 

9297,599 3468,023 3100,437 2729,139 Корюківська міська рада,  

КП «Корюківкаводоканал» 

3. Внески до статутного капіталу кошти 65000,0 20000,0 20000,0 25000,0 Корюківська міська рада,  



 міського 

бюджету 

КП «Корюківкаводоканал» 

Всього 

 

 78797,599 24468,023 24600,437 29729,139  

 

 

Міський голова                            Ратан АХМЕДОВ 

» 

 

Міський голова                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 02.02.2023 року № 28 

 

«Додаток 1  
до Програми  розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду Комунального 

підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства «Убідьське» 

 Корюківської міської ради  на 2023-2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму діяльності (перелік заходів) 

Програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього  

витрати 

 

у тому числі по роках (тис. 

грн.) 

Відповідальний за 

виконання заходу 

2023 2024 2025 

1.  Заробітна плата з нарахуваннями кошти 

міського 

бюджету 

9100,0 3000,0 3000,0 3100,0 Корюківська міська рада, 

КП «УБІДЬСЬКЕ» 

2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю (ПММ, запчастини та матеріали 

для пожежних машин, аптечки, бензопили, 

інше) 

кошти 

міського 

бюджету 

2500,0 700,0 800,0 1000,0 Корюківська міська рада, 

КП «УБІДЬСЬКЕ» 

3. Оплата послуг (крім комунальних) (особисте 

страхування пожежників, страхування 

пожежних машин, послуги банку, послуги по 

чищенню снігу, оплата послуг сторонніх 

організацій, інше)  

кошти 

міського 

бюджету 

1100,0 300,0 400,0 400,0 Корюківська міська рада, 

КП «УБІДЬСЬКЕ» 

4. Внески до статутного капіталу   кошти 

міського 
300,00 300,0   Корюківська міська рада, 

КП «УБІДЬСЬКЕ» 



бюджету 

Всього 

 

 13000,0 4300,0 4200,0 4500,0  

 

 

Секретар міської ради             Анастасія ПЛЮЩ 
» 

 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 29 

 

Про внесення 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)» 

 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома. 

 

2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для затвердження зміни 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», а саме: 

2.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

«1. Визначити на 2023 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 240 961 120,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 231 811 120,00 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 9 150 000,00 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 262 236 070,00 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 230 268 970,00 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 32 100 100,00 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

51000,00гривень; 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 263 400,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 198 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 65 400 

гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 16 817 750,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 16 817 750,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 

 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 70 520 955,00 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

1.2. Додатки 1- 7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною.». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 178303000 178128000 175000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
126600000 126600000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 126600000 126600000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
7423000 7423000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
4600000 4600000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
2800000 2800000

130301000 Рентна плата за користування надрами 23000 23000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7740000 7740000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
240000 240000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3000000 3000000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
4500000 4500000

18000000 Місцеві податки 36365000 36365000 0 0

18010000 Податок на майно 22465000 22465000 0 0

18050000 Єдиний податок 13900000 13900000

19000000 Інші податки та збори 175000 0 175000 0

19010000 Екологічний податок 175000 0 175000 0

20000000 Неподаткові надходження 10847000 1872000 8975000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 132000 132000 0 0

21080000 Інші надходження 132000 132000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1670000 1670000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1260000 1260000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
60000 60000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
600000 600000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 10000 10000

24000000 Інші неподаткові надходження 70000 70000 0 0

24060300 Інші надходження 70000 70000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8975000 8975000

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2023 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітетуї Корюківської міської ради  

від 02 лютого 2023 року № 29 "Про внесення 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 2550700000)" 

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 0 0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0 0 0

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0

Разом 189150000 180000000 9150000 0

40000000 Офіційні трансферти 51811120 51811120 0 0

41000000 Від органів державного управління 51811120 51811120 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
51512900 51512900

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 51512900 51512900

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 298220 298220 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

94920 94920

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету 203300 203300

ВСЬОГО 240961120 231811120 9150000 0

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 21605950 -1344150 22950100 22950100

208000 21605950 -1344150 22950100 22950100

208100 21605950 15473600 6132350 6132350

208400 0 -16817750 16817750 16817750

600000 21605950 -1344150 22950100 22950100

602000 21605950 -1344150 22950100 22950100

602100 21605950 15473600 6132350 6132350

602400
0 -16817750 16817750 16817750

21605950 -1344150 22950100 22950100

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 02 лютого  2023 року № 29  "Про внесення змін до 

рішення сімнадцятої сусії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII 

"Про бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2023 рік (код 2550700000)"

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2



    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 104115930 85483380 40125660 10423860 18632550 24079350 22847750 1231600 0 0 22847750 128195280

0110000 104115930 85483380 40125660 10423860 18632550 24079350 22847750 1231600 0 0 22847750 128195280

Х 0100 Х 23588540 23588540 15732000 1567000 0 0 0 0 0 0 0 23588540

0110150 0150 0111 22986240 22986240 15732000 1567000 22986240

0110180 0180 0133 602300 602300 602300

Х 1000 Х 22956340 22956340 13403760 4607860 0 1099000 99000 1000000 0 0 99000 24055340

0111010 1010 0910 22939160 22939160 13398200 4607860 1099000 99000 1000000 99000 24038160

0111200 1200 0990 6780 6780 5560 6780

0111210 1210 0990 10400 10400 10400

Х 2000 Х 12129500 12129500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12129500

0112010 2010 0731 10539500 10539500 10539500

0112111 2111 0726 1500000 1500000 1500000

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 16583000 16583000 10989900 620200 0 30000 30000 0 0 0 30000 16613000

0113050 3050 1070 203300 203300 203300

0113133 3133 1040 1070000 1070000 554900 215100 1070000

0113160 3160 1010 280000 280000 280000

0113192 3192 1030 383000 383000 383000

0113241 3241 1090 13881700 13881700 10435000 405100 30000 30000 30000 13911700

0113242 3242 1090 765000 765000 765000

Х 6000 Х 24407750 5995200 0 3628800 18412550 115150 115150 0 0 0 115150 24522900

0116012 6012 0620 199200 199200 199200

0116020 6020 0620 18412550 18412550 115150 115150 115150 18527700

0116030 6030 0620 5796000 5796000 3628800 5796000

Х 7000 Х 2151000 1931000 0 0 220000 22660200 22603600 56600 0 0 22603600 24811200

0117130 7130 0421 60000 40000 20000 56600 56600 116600

0117310 7310 0443 874000 874000 874000 874000

0117322 7322 0443 1000000 1000000 1000000 1000000

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 200000 200000 200000

0117461 7461 0456 1800000 1800000 1800000

Загальний фонд

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

            з   них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

видатки 

споживання 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець 

бюджетного періоду

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

усьогоусього
Разомвидатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 

від 02 лютого 2023 року № 29 "Про внесення змін до рішення сімнадцятої 

сусії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 

року № 4-17/VIII "Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код 2550700000)"

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

          з    них

видатки 

розвитку

Надання дошкільної освіти

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Освіта

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Житлово - комунальне господарство

Організація благоустрою населених пунктів

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Будівництво медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою



0117650 7650 0490 15000 15000 30000 30000 30000 45000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117670 7670 0490 20480000 20480000 20480000 20480000

0117680 7680 0490 21000 21000 21000

0117693 7693 0490 55000 55000 55000

Х 8000 Х 2299800 2299800 0 0 0 175000 0 175000 0 0 0 2474800

0118110 8110 0320 327800 327800 327800

0118240 8240 0380 1972000 1972000 1972000

0118340 8340 0540 175000 175000 175000

0600000 123708040 123708040 79270200 14526140 0 8020750 45750 7975000 0 0 45750 131728790

0610000 123708040 123708040 79270200 14526140 0 8020750 45750 7975000 0 0 45750 131728790

Х 0100 Х 1284230 1284230 1039200 0 0 0 0 0 0 0 0 1284230

0610160 0160 0111 1284230 1284230 1039200 1284230

Х 1000 Х 105942370 105942370 69149940 12525840 0 7955750 45750 7910000 0 0 45750 113898120

0611010 1010 0910 4263350 4263350 2745370 424700 410000 410000 4673350

0611021 1021 0921 31829320 31829320 12921750 9109700 7500000 7500000 39329320

0611031 1031 0921 51512900 51512900 42224000 51512900

0611070 1070 0960 4057500 4057500 2610380 635530 4057500

0611080 1080 0960 5591970 5591970 3952960 603210 5591970

0611141 1141 0990 7089040 7089040 3823170 1696670 7089040

0611142 1142 0990 435530 435530 435530

0611160 1160 0990 1074620 1074620 800070 56030 1074620

0611200 1200 0990 88140 88140 72240 88140

0611210 1210 0990 45750 45750 45750 45750

Х 3000 Х 1414000 1414000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414000

0613140 3140 1040 1414000 1414000 1414000

Х 4000 Х 12565360 12565360 7552310 2000300 0 65000 0 65000 0 0 0 12630360

0614030 4030 0824 2307090 2307090 1387050 479490 5000 5000 2312090

0614040 4040 0824 954770 954770 660500 99260 10000 10000 964770

0614060 4060 0828 8690500 8690500 5504760 1421550 50000 50000 8740500

0614082 4082 0829 613000 613000 613000

Х 5000 Х 2502080 2502080 1528750 0 0 0 0 0 0 0 0 2502080

0615011 5011 0810 248000 248000 248000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2164080 2164080 1528750 2164080

Державне управління

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Заходи та роботи з територіальної оборони

Інша діяльність

Фізична культура і спорт

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Освіта

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання дошкільної освіти

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких торгів

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець 

бюджетного періоду



3700000 2445000 2445000 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 2445000

3710000 2445000 2445000 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 2445000

Х 0100 Х 1170700 1170700 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 1170700

3710160 0160 0111 1170700 1170700 898000 32600 1170700

Х 9000 Х 1274300 1274300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274300

3719110 9110 0180 1064300 1064300 1064300

3719770 9770 0180 210000 210000 210000

 230268970 211636420 120293860 24982600 18632550 32100100 22893500 9206600 0 0 22893500 262369070

Ратан АХМЕДОВМіський голова

Державне управління

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Реверсна дотація

Міжбюджетні трансферти

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Всього   видатків       

Інші субвенції з місцевого бюджету



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат) 198000 263400 0 -51000 -51000 198000 212400

0118800 8800 Кредитування 198000 65400 0 263400 0 -51000 0 -51000 198000 14400 0 212400

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

198000 65400 263400 198000 65400 263400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-51000 -51000

0 -51000 -51000

Всього 198000 263400 -51000 -51000 198000 212400

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 

від 02 лютого  2023 року № 29 "Про внесення змін до рішення 

сімнадцятої сусії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII "Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік 

(код 2550700000)"

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2023 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Міський голова                                                                                                                                                          Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 51 512 900

41051200/25100000000 94 920

41053900/ 25100000000 203 300

Х 51 811 120

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація / Державний бюджет 1064300

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 165000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 45000

Х Х УСЬОГО за розділом 1 1274300

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету  Корюківської 

міської ради від 02 лютого  2023 року № 29 "Про 

внесення змін до рішення сімнадцятої сусії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

грудня 2022 року № 4-17/VIII "Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 

рік (код 2550700000)"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2023 РІК

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

1. Трансферти із загального фонду

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

УСЬОГО за розділом 1

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми  згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації проєкту 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проєкту, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2023 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 

проєкта на кінець 2023 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 228477500110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне Капітальні видатки

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2023 99000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення Капітальні видатки 2023 30000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 2023 115150

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 

твердопаливних котлівзагальною потужністю 

4,5 МВт (паливо - тріска деревини) по вул. 

Шевченка, 68 в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області ПКД 2023 874000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем хірургічного відділення із 

встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м.Корюківка, вул.Шевченка, 101 2023 1000000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Капітальні видатки 2023 199600

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї Капітальні видатки 2023 30000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких 

торгів Капітальні видатки 2023 20000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання Капітальні видатки 2023 20480000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 45750

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами на 

кінець бюджетного періоду Капітальні видатки 2023 45750

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 22893500 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради

від 02 лютого 2023 року № 29 "Про внесення змін до рішення сімнадцятої 

сусії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 

року № 4-17/VIII "Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код 2550700000)"



РОЗПОДІЛ

у 2023 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 67145800 44144450 23001350 22718750

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

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 дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 122000 122000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 100000 100000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

29.09.2022 238400 238400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 10539500 10539500

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 1500000 1500000

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 90000 90000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 1070000 1070000

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Програма призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

29.09.2022 280000 280000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 383000 383000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення дев’тої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

09.11.2021 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей-мешканців Корюківської 

міської ради на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 (зі змінами) 450000 450000

0116012 6012 0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 199200 199200

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"БЛАГОУСТРІЙ" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 13050900 12935750 115150 115150

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"КОРЮКІВСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 790000 790000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"УБІДЬСЬКЕ" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 3623900 3623900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 300000 300000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території Корюківської 

міської ради на 2023-2025роки,

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 49900 49900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очистку притоків додаткових вод системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2023 рік

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 360000 360000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма організації та проведення суспільно  корисних 

робіт для провопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 353000 353000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма організації та проведення  громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради від 

20.12.2018 (нова редакція 

рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.08.2021) 5291160 5291160

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2022-2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 205040 205040

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній грмаді на 2022-2024 

роки

Рішення дев’ятоїї сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 150000 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2022-2024 

роки"

Рішення дев’ятоїї сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 99900 99900

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 116600 60000 56600

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 02 лютого 2023 року № 29 "Про внесення змін до рішення сімнадцятої сусії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII "Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік (код 2550700000)"

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 



0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

План (Програма) соціально-економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки

Рішення десятоїї сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

20.12.2021 (зі змінами рішенням 

сімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2022) 874000 874000 874000

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 1000000 1000000 1000000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 199600 199600 199600

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

Програма "Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 

2022-2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 200000 200000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради від 

20.12.2018 (нова редакція 

рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.08.2021) 1800000 1800000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 45000 15000 30000 30000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 20000 20000 20000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 20300000 20300000 20300000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"УБІДЬСЬКЕ" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 180000 180000 180000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування Програма "Членські внески" на 2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 21000 21000

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 55000 55000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 327800 327800

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 -2023 роки
Рішення виконавчого комітету 

від 10.05.2022 № 101 1972000 1972000

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради 

восмьмого скликання від 

15.12.2020 175000 175000

0118831 8831 1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської 

міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 249000 198000 51000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 3375155 3375155 0 0

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

29.09.2022 882000 882000

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у 

закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2021 30625 30625

061142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 435530 435530

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

29.09.2022 1414000 1414000

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 613000 613000

РАЗОМ 70520955 47519605 23001350 22718750

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 30 

 

Про внесення змін в організацію  

освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік у 

дошкільному закладі Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 1 «Дельфін», керуючись листом 

Міністерства освіти та науки України від 15.06.2022 року № 1/6435-22 «Щодо 

забезпечення освіти осіб з особливими потребами», від 27.07.2022 року                          

№ 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році», з метою надання якісних освітніх послуг, у тому 

числі дітям, які мають порушення мовлення та зору та потребують надання їм 

корекційно-розвиткової та психолого-педагогічної допомоги, враховуючи 

введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Законом 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З 01 лютого 2023 року внести зміни в організацію освітнього процесу 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області на 

2022/2023 навчальний рік, що була затверджена рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 30.08.2022 року № 264, а саме: 

1.1. Погодити роботу трьох груп відповідного віку – група раннього та 

молодшого дошкільного віку, група для середнього та старшого віку, група 

спеціального призначення з порушенням зору та мовлення. 

1.2. Зменшити кількість дітей у групах, а саме для дітей раннього віку до 

15 дітей, для дошкільного віку до 20 дітей. 

1.3. Дозволити залучати до освітнього процесу з повним навантаженням та 

додатковими обов’язками, що стосуються безпеки дітей під час виникнення 

небезпечних ситуацій трьох вихователів в одній групі. 



2. 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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 31 

 

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 штатний розпис Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Затвердити з 01 лютого 2023 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 32 

 

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2023 рік 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», відповідно до       

ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради на 2023 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 33  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення жителя м. Корюківка Іваненка Анатолія 

Володимировича та додані до нього документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адреси об’єкту нерухомого майна його фактичному 

розташуванню на території м. Корюківка 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, місто Корюківка, провулок 

Франка, будинок №ХХХ), власником якого на підставі договору купівлі-

продажу від 19.04.1997 року є Іваненко Анатолій Володимирович, присвоївши 

адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

провулок Франка, 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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка           № 34 

 

Про затвердження будівельного паспорту  

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Пилипенко Тетяни Василівни про видачу 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви 

документи щодо намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального 

господарства України від 05.07.2011 року № 103 «Про затвердження Порядку 

видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» зі змінами, 

керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст.ст. 5, 14 Закону України «Про основи містобудування», Законом України 

«Про архітектурну діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», 

ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

Будівельний паспорт «Нове будівництво житлового будинку з 

прибудованим гаражем та господарської будівлі по вул. Перемоги, 77 -А в м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області». Власник земельної 

ділянки – Пилипенко Тетяна Василівна (3320600263), документ, що 

підтверджує право власності – рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 14-25/VII; кадастровий 

номер 7422410100:01:001:1490 (площа ділянки – 0,1 га).  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

направлення відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання будівельних 



робіт до відповідних органів державного архітектурно-будівельного контролю з 

наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в установленому 

законодавством порядку. 

2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового будинку 

встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 35 

 

Про видачу ордеру 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 25.01.2023 року № 03-

05/68, від 30.01.2023 року № 03-05/79 про видачу ордерів працівникам закладу, 

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, 122 Житлового кодексу Української 

РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

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

Бульварна, буд. 20 в місті Корюківка лікарю – педіатру Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Романовській Аллі Анатоліївні, 1987 р.н., склад сім’ї – 

1 особа. 

Загальна площа квартири – 46,2 м2, житлова площа квартири – 30,8 м2. 

 

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

буд. 39 в місті Корюківка лікарю – хірургу хірургічного відділення Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Бондаренку Віктору Петровичу, 1969 р.н., склад сім’ї – 

2 особи: дружина – Бондаренко Тетяна Іванівна, 1969 р.н.. 

Загальна площа квартири – 46,4 м2, житлова площа квартири – 33,2 м2. 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 36 

 

Про виключення  

із числа службового житла  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 20.01.2023 року № 03-

05/57 та клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 23.01.2023 року 

№ 03-05/32 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. 15 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 Франка, 

буд. 5-В, кв. 11. 

 

2. Виключити із числа службових житлових приміщень квартиру, що 

розташована за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Франка, 

буд. 5-В, кв. 30. 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка                            № 37 

 

Про надання дозволу на дарування   

житлового будинку з надвірними будівлями 

та земельних ділянок неповнолітній дитині 
 

Розглянувши заяви жителів с. Тельне Корюківського району Чернігівської 

області, вул. Мирна, буд. 24 Швець Наталії Іванівни від 20.01.2023 року, Швеця 

Олександра Степановича від 23.01.2023 року та додані до них документи, 

відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України  

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», 

ст.ст. 32, 71, 242, 717-719 Цивільного кодексу України, ст.ст. 14, 177 Сімейного 

кодексу України, п. 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09. 

2008року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Надати дозвіл Швецю Олександру Степановичу на дарування належного 

йому відповідно до договору купівлі-продажу від 10.03.2000 року житлового 

будинку № 1 з надвірними будівлями, по вул. Пушкіна в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області його онуку Швецю Олександру 

Олександровичу, ХХХХ року народження.   

 

2. Надати дозвіл Швецю Олександру Степановичу на дарування належної 

йому відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 

21.12.2015 року земельної ділянки, кадастровий номер 7422488700:01:002:0130, 

його онуку Швецю Олександру Олександровичу, ХХХХ року народження. 

 

3. Надати дозвіл Швець Наталії Іванівні на дарування належної їй 

земельної ділянки, кадастровий номер 7422488700:05:000:1437, що належить їй 

відповідно до рішення Корюківської міської ради восьмого скликання від 

08.07.2021 року № 46-7/VІІІ «Про приватизацію земельних ділянок на території 



Сядринського старостинського округу», її онуку Швецю Олександру 

Олександровичу, ХХХХ року народження. 

 

4. Дозволити Швецю Олександру Олександровичу, ХХХХ року 

народження, укласти правочин за згодою його батьків Швеця Олександра 

Олександровича та Швець Наталії Анатоліївни. 

 

5. 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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка                       № 38  

 

Про встановлення статусу дітей-сиріт   
 

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 

свідоцтва про смерть Шмайло Надії Анатоліївни, витягів з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із 

зазначенням відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного 

кодексу України, з метою соціального захисту дітей, керуючись ст. 34 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини-сироти Шмайлу Микиті Володимировичу, 

ХХХХ року народження, уродженцю с. Верхолісся Корюківського району 

Чернігівської області, у зв’язку зі смертю його матері Шмайло Надії 

Анатоліївни, яка померла 19.04.2021 року та записом у свідоцтві про 

народження дитини відомостей про батька відповідно до частини першої статті 

135 Сімейного кодексу України. 

 

2. Встановити статус дитини-сироти Шмайло Валерії Володимирівні, 

ХХХХ року народження, уродженці м. Корюківка  Корюківського району 

Чернігівської області, у зв’язку зі смертю її матері Шмайло Надії Анатоліївни, 

яка померла 19.04.2021 року та записом у свідоцтві про народження дитини 

відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України. 

 



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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 39 

 

Про направлення дітей 

до КНП «Прилуцький обласний  

будинок дитини «Надія» 
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), заяви Герасименко 

Світлани Іванівни, яка проживає в с. Маховики Корюківського району 

Чернігівської області, вул. Гагаріна, буд. ХХХХ, від 23.01.2022 року з метою 

соціального захисту малолітніх дітей, керуючись статтею 34 закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Направити дитину, Герасименка Михайла Євгенійовича, ХХХХ року 

народження, уродженця м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області до комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний 

будинок дитини «Надія» Чернігівської обласної ради строком на 6 місяців. 

 

2. Направити дитину, Герасименка Матвія Євгенійовича, ХХХХ року 

народження, уродженця м. Шостка Шосткинського району Сумської області до 

комунального некомерційного підприємства «Прилуцький обласний будинок 

дитини «Надія» Чернігівської обласної ради строком на 6 місяців. 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 40 

 

Про затвердження висновку  

щодо визначення способу участі батька 

у вихованні малолітньої дитини  
 

Розглянувши заяву та подані документи про визначення способу участі 

батька Максименка Михайла Ігоровича, 25.09.1993 року народження у 

вихованні та спілкуванні з малолітньою дитиною Максименком Максимом 

Михайловичем, 24.12.2021 року народження, керуючись ч. 2, ч. 5 ст. 19, п. 2 ст. 

155, ст. 158, ст. 159 Сімейного кодексу України, ч. 2 ст. 15 Закону України 

«Про охорону дитинства», п.п. 73-74 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи 

рішення Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді 

від 26.01.2023 року, з метою соціального захисту малолітнього, керуючись ст. 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення 

способу участі батька Максименка Михайла Ігоровича, 25.09.1993 року 

народження, у вихованні малолітньої дитини Максименка Максима 

Михайловича, 24.12.2021 року народження, що додається. 

 

2. У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 

участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також 

невиконання даного рішення, батьки мають право звернутися із позовом до 

суду для вирішення спірних питань 

 

 



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 



  

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 02.02.2023 року № 40 

 

ВИСНОВОК 

про участь батька Максименка Михайла Ігоровича у вихованні дитини 

Максименка Максима Михайловича, 24.12.2021 року народження 

 

Розглянувши заяву, вивчивши матеріали та обставини справи щодо 

встановлення порядку участі батька Максименка Михайла Ігоровича, 

25.09.1993 року народження у вихованні малолітньої дитини Максименка 

Максима Михайловича, 24.12.2021 року народження, встановлено наступне: 

Максименко Михайло Ігорович є батьком малолітнього Максименка 

Максима Михайловича, 24.12.2021 року народження. Матір’ю дитини є Кошель 

Аліна Сергіївна. Малолітня дитина Максименко Максим Михайлович, 2021 

року народження, разом з матір’ю Кошель Аліною Сергіївною проживає в                  

м. Корюківка Чернігівської області, вул. З. Космодем’янської, буд. ХХХХ.  

Максименко Михайло Ігорович проживає в м. Корюківка Чернігівської 

області, ІІІ пров. Лесі Українки, буд. ХХХХ.  Малолітні Максименко Максим 

Михайлович, 2021 року народження, зареєстрований разом з батьком. 

Батько дитини Максименко Михайло Ігорович повідомив, що у нього 

виник спір з матір’ю дитини Кошель Аліною Сергіївною щодо його участі у 

вихованні дитини. З метою розв’язання цього спору Максименко Михайло 

Ігорович звернувся до Корюківської міської ради як органу опіки та піклування 

щодо встановлення графіку його побачень з малолітнім сином.  

На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській 

міській раді, яке відбулось 26.01.2023 року, батько дитини повідомив, що він 

бажає брати участь у вихованні та спілкуванні з дитиною шляхом встановлення 

графіку спілкування: щосуботи з 8 години до 8 години неділі. При цьому він 

просить врахувати специфіку його роботи (лікар-хірург КНП» Корюківська 

центральна районна лікарня») та переносити час і місце зустрічі з 8 години 

неділі до 8 години понеділка. 

Мати дитини на засіданні Комісії повідомила, що заперечує проти 

запропонованого графіку побачень, не надавши при цьому вагомих аргументів. 

Відповідно до довідки від 09.01.2023 року № 2 Максименко Михайло 

Ігорович сплачує аліменти на користь Кошель Аліни Сергіївни на її утримання 

у розмірі 1/10 (однієї десятої) частини з усіх видів його заробітку та на 

утримання малолітньої дитини, сина Максименка Максима Михайловича, у 

розмірі 1/6 (однієї шостої) частини з усіх видів його заробітку. 

Згідно акту обстеження умов проживання батька Максименка Михайла 

Ігоровича, складеного 20.01.2023 року комісією у складі начальника Служби у 

справах дітей Корюківської міської ради Одерій О.А. та головного спеціаліста 

Служби у справах дітей Корюківської районної державної адміністрації 



Барабаш Н.М. встановлено, що Максименко Михайло Ігорович проживає у 

власному будинку, в будинку проводиться ремонт. У кімнатах чисто, охайно, 

тепло. Опалення поки що пічне, але ведеться переобладнання. Підведено 

водопостачання, каналізацію. Для дітей обладнується окрема кімната, поки що 

малолітня дитина Максименко Максим Михайлович, 24.12.2021 року 

народження, може перебувати в одній кімнаті з батьком. 

Враховуючи вище викладене, діючи в інтересах малолітньої дитини, 

керуючись статтями 17,19,153,158 Сімейного кодексу України, статтями 8,12,15 

Закону України «Про охорону дитинства» пунктами 73,74 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                   

24 вересня 2008 року № 866, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав 

дитини при Корюківській міській раді від 26.01.2023 року, виконавчий комітет 

міської ради вважає за доцільне: 

1. Визначити спосіб участі батька Максименка Михайла Ігоровича у 

вихованні дитини Максименка Максима Михайловича, 24.12.2021 року 

народження, відповідно до графіку спілкування щосуботи з 8 год. 00 хв. до 8 

год. 00 хв. неділі за місцем проживання батька без участі матері дитини з 

урахуванням: 

- дотримання режиму харчування, відпочинку, правил безпеки, 

установлених для дітей відповідного віку; 

- задовільного стану здоров’я дитини; 

- попередження матір дитини за добу про можливість спілкування з 

дитиною та повідомлення про місце знаходження дитини; 

- вчасного повернення дитини матері не пізніше 8 год. 00 хв. неділі.  

2. Враховуючи специфіку роботи Максименка Михайла Ігоровича (лікар-

хірург КНП «Корюківська центральна районна лікарня») переносити час 

зустрічі з 8 год. 00 хв. неділі до 8 год. 00 хв. понеділка про що за два дні 

попереджувати матір малолітньої дитини Кошель Аліну Сергіївну. 

3. Рекомендувати батьку дитини, Максименку Михайлу Ігоровичу, не 

порушувати графік побачень, виконувати свої батьківські обов’язки, приділяти 

дитині увагу та турботу. 

4. Рекомендувати матері, Кошель Аліні Сергіївні, поважати батьківські 

права батька Максименка Михайла Ігоровича, не чинити перешкод у 

спілкуванні батька з дитиною. 

 

 

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 

 

  02 лютого 2023 року м. Корюківка № 41  

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши клопотання депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання Плющ А.В., Левченка О.Г., Колобашкіної Н.М., Олійник С.О., 

Мостовича О.С. та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ 

«Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 10000,00 грн (десять тисяч 

гривень 00 коп.) Скрипці Марії Дмитрівні (вул. Молодіжна, буд. ХХХ,                  

м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

2. 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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 42 

 

Про заходи щодо реалізації положень 

постанови КМУ від 30.05.2018 року № 417 

«Деякі питання реалізації права осіб на 

першочергове зарахування до закладів вищої 

медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням» 
 

Розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 20.01.2023 року № 01-11/26 щодо можливості забезпечення 

молодих фахівців у разі направлення на роботу у заклади загальної середньої 

освіти Корюківської міської територіальної громади безоплатним 

користуванням житлом з опаленням та освітленням в межах встановлених 

норм, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 року 

№ 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням», Законом України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Доручити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради подати до Чернігівської обласної державної адміністрації дані про 

потребу у фахівцях з вищою освітою педагогічної спеціальності для роботи у 

сільській місцевості, ступені вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), строки підготовки 

фахівців. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради передбачити кошти для 

забезпечення фахівців на строк не менше ніж три роки, відповідно до 

законодавства, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням 

у межах установлених норм згідно з додатком (додається). 

 



3. 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 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 02.02.2023 року № 42 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей 
№ Назва села, 

селища або 

селища міського 

типу 

Повне найменування 

роботодавця, який гарантує 

працевлаштування  

майбутнім  випускникам 

закладів вищої ( фахової 

передвищої) педагогічної 

освіти на умовах, визначених 

Постановою Кабінету 

Міністрів  України від 30 

травня 2018 року 

№ 417 

Рівень вищої 

( фахової передвищої) 

освіти, якого повинна 

набути після 

закінчення закладу 

вищої 

( фахової передвищої) 

освіти особа, з якою 

передбачається укласти 

угоду на умовах, 

визначених Порядком 

Потреба у 

відповідних 

фахівцях, що 

визначається в 

межах кожного 

рівня вищої 

( фахової 

передвищої) 

освіти 

Найменування 

спеціальності 

( предметної 

спеціальності, 

спеціалізації) 

Строк 

підготовки 

фахівця з вищою 

( фаховою 

передвищою) 

освітою 

( в межах 

прогнозованої 

потреби) 

Рішення виконавчого органу 

сільської, селищної ради щодо 

взяття на себе 

зобов’язання стосовно 

забезпечення фахівця з вищою 

( фаховою передвищою) 

освітою на строк не менше ніж 

три роки безоплатним 

користуванням житлом з 

опаленням і освітленням у  

межах установлених норм 

( дата, номер) 

1 с. Перелюб Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

Бакалавр або 

магістр 

1 ставка  Англійська 

мова 

(4 роки) 

5 років  

 

2 с. Сядрине  Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

Бакалавр або 

магістр 

1 ставка  Математика 

Інформатика  

(4 роки)  

5 років 

Бакалавр або 

магістр  

1 ставка  Українська 

мова 

(4 роки) 

5 років 



3 с. Наумівка  Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківської 

міської ради 

 

Бакалавр або 

магістр 

1 ставка Математика  (4 роки) 

5 років 

Бакалавр або 

магістр 

1 ставка Хімія та 

біологія 

(4 роки) 

5 років 

 

 

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 

 

02 лютого 2023 року м. Корюківка № 43 

 

Про створення комісій 
 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV, відповідно до Правил 

перетинання державного кордону громадянами України затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57, керуючись Законом України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Комісію з призначення страхових виплат у наступному складі: 
 

БИКОВ 

Олександр Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів ради – голова 

комісії; 

ПЛЮЩ  

Анастасія Вікторівна 

секретар міської ради – заступник голови 

комісії; 

ЛИМАРЕНКО 

Ніна Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради, секретар комісії. 

 Члени комісії: 

БАБИЧ  

Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

КОЖУШКО  

Юлія Юріївна 

головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого                     апарату міської ради; 

КОЖЕМА 

Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності- головний бухгалтер виконавчого 

апарату міської ради 

 

1.1. Уповноважити комісію, зазначену в пункті 1 даного рішення: 



- розглядати підстави і правильність видачі документів, які є підставою для 

надання страхових виплат;  

- приймати рішення про призначення, відмову в призначенні або припинення 

страхових виплат (повністю або частково); 

- здійснювати контроль за правильністю нарахування і своєчасністю 

здійснення страхових виплат;  

- рішення комісії оформлювати у вигляді Протоколу. 

1.2. Припинити повноваження комісії із соціального страхування, створеної 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 року № 444 «Про 

утворення комісій». 

 

2. Створити Комісію з встановлення факту здійснення догляду у складі: 

БИКОВ        заступник міського голови  з 

Олександр Миколайович    питань діяльності виконавчих 

органів ради - голова комісії; 

ПЛЮЩ             секретар міської ради –  

Анастасія Вікторівна      заступник голови комісії 

 

Члени комісії: 

ЛИХОТИНСЬКА               начальник відділу архітектури, 

Лілія Анатоліївна      містобудування та житлово –  

комунального господарства 

Корюківської міської ради – 

головний архітектор; 

КРИВДА            начальник комунального 

Тетяна Федорівна      підприємства «Рампа»  

Корюківської міської ради; 

МЕНСЬКА       спеціаліст загального відділу  

Тетяна Миколаївна     виконавчого апарату міської ради; 

БАБИЧ        начальник юридичного відділу –  

Вікторія Сергіївна      державний реєстратор   

виконавчого апарату міської ради; 

СТАРОСТИ            (відповідно до місця, де  

        проводиться обстеження) або  

        особи, на яких покладено  

        виконання обов’язків старост. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 


