
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 10.03.2023 р. № 22 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 14.03.2023 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. 

2. Про перерозподіл видатків бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. 

3. Про заходи щодо збалансування бюджету Корюківської міської 

територіальної громади у 2023 році в процесі його виконання. 

4. Про виконання Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки. 

5. Про виконання Програми запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 

6. Про виконання Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги, місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення 

кадрами заклад вторинної медичної допомоги Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

7. Про виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 

роки. 

8. Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік. 

9. Про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають  соціальні послуги на 2022 рік. 

10. Про виконання Програми організації суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території  Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

11. Про виконання Програми стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки. 

12. Про виконання Програми підтримки діяльності органів виконавчої 

влади Корюківського району на 2022 рік. 

13. Про виконання Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-

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

загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на покращення 

матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках. 



14. Про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2020-2022 роки. 

15. Про виконання Програми створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки. 

16. Про виконання Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки. 

17. Про виконання Програми «Членські внески» на 2020-2022 роки. 

18. Про виконання Програми відшкодування втрат підприємств, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-2022 років. 

19. Про безоплатну передачу майна комунальної власність Корюківської 

міської територіальної громади у державну власність. 

20. Про надання дозволу на вчинення нотаріального правочину. 

21. Про надання дозволу діяти в інтересах малолітньої дитини. 

22. Про надання дозволу на на укладання договорів купівлі-продажу в 

інтересах малолітньої дитини. 

23. Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини.  

24. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. 

25. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2023 рік. 

26. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. 

27. Про затвердження актів. 

28. Про квартирний облік. 

29. Про видачу ордеру. 

30. Про привітання з нагоди ювілею. 

31. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

32. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

33. Про надання допомоги на поховання. 

34. Про надання допомоги на поховання учасників російсько-української 

війни. 

35. Про впорядкування адресного господарства. 

36. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

37. Про погодження графіку планово-попереджувальних ремонтів АТ 

«Облтеплокомуненерго». 

38. Про встановлення норм споживання послуг з постачання теплової 

енергії. 

39. Про звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради. 

40. Про преміювання. 

41. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л.. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 66 

 

Про внесення змін та доповнень 

до Комплексної програми профілактики  

правопорушень на 2022-2024 роки 
 

Заслухавши інформацію 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 Фінансового відділу Барсук О.І. прийняти до 

відома.  

 

2.  Внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року            

№ 4-9/VІІІ «Про затвердження міських програм», а саме: 

2.1.  Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації програми, 

всього  

2 400 000,00 

2.2.  Викласти Додаток 1 «Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації 

Програми у 2022-2024 роках» в новій редакції, що додається.  

 

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

 

4. 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 14 березня 2023 року № 66 

 

«Додаток 1  

до Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 

 

Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації Програми 

 у 2022-2024 роках 

                                                              

(грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього 2022р. 2023р. 2024р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 
450 000 

 

150 000 150 000 

 

150 000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 
800 000 250 000 250 000 300 000 

3. Придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 

відділення поліції (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області)  

200 000 200 000   

4. Придбання службового 

автотранспорту (субвенція 

державному бюджету для 

Корюківського РВП ГУНП в 

Чернігівській області) 

950 000  950 000  

  

Разом 

 

 

2 400 000 

 

600 000 

 

1 350 000 

 

450 000 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 67   

 

Про перерозподіл видатків 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади     

 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради восьмого скликання від 15.12.2022 року № 4-17/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.Зменшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в 

сумі 184 750,00 грн по КП «Благоустрій». 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади (бюджету розвитку), а саме: 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» та 110 800,00 грн на оплату лізингових платежів по об’єкту 

фінансового лізингу, а саме – компактної комунальної машини Park Ranger 2150 

для КП «Благоустрій»; 

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

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 73 950,00 грн на придбання мотокіс Husgvarna 

545FR в кількості 3 шт. для КП «Благоустрій». 

 



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

внести зміни до розпису бюджету Корюківської міської територіальної громади 

та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року                    

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

рік (код бюджету 2550700000)». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 68 

 

Про заходи щодо збалансування 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади у 2023 році 

в процесі його виконання 
      

З метою підвищення рівня фінансової спроможності бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, керуючись положення ст. 78 Бюджетного 

кодексу України, на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 

14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам», враховуючи розпорядження начальника 

Чернігівської обласної військової адміністрації від 24.02.2023 року № 75 «Про 

заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2023 році в процесі їх 

виконання», та керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до нього, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово – бюджетної дисципліни у 2023 році (далі - План), що додається. 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених Планом. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

 Корюківської міської ради  

від 14.03.2023р № 68 

 

План заходів  

щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до них,  

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни  

у 2023 році 
 

№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

1.  Забезпечити результативність роботи з координації дій виконкому міської ради,  

старостинських округів, спрямованих на забезпечення надходжень доходів до міського 

бюджету у запланованих обсягах  

Виконавчий комітет міської ради 

 
Упродовж 

року 

2.  Проведення роз’яснювальної та організаційної роботи з учасниками бюджетного 

процесу з питань впровадження змін до бюджетного та податкового законодавства, 

запровадження змін до них.  

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

3.  Проведення моніторингу стану податкового боргу в розрізі основних видів надходжень 

до бюджету. Вжиття заходів щодо зменшення  його обсягів. 

 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

4.  Посилити  контроль за сплатою нарахованих податків і платежів, покращення 

платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та зменшення податкового боргу за 

платежами до місцевих бюджетів.  Виявлення суб’єктів господарювання, які 

мінімізують податкові зобов’язання та ухиляються від сплати податків. 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

5.  Посилити роботу стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм 

власності законодавства про працю, перерахування до міського бюджету податку на 

доходи фізичних осіб, зокрема належного оформлення трудових відносин із 

найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних  гарантій в 

оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної 

плати.   

Виконавчий комітет міської ради 

Упродовж 

року 

6.  Перегляд рішень міської ради  в частині доцільності надання пільг зі сплати податків і 

зборів до міського бюджету з урахуванням наявності достатніх економічних 

Виконавчий комітет міської ради 
До 15 липня 



 2 

№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

обґрунтувань та цільового спрямування коштів, що залишилися в розпорядженні 

підприємств. 

7.  Вжиття заходів із забезпечення протидії незаконному обігу (продажу) підакцизних 

товарів 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

8.  Активізувати роботу по збільшенню надходжень плати за землю, забезпечивши 

безумовне дотримання земельного законодавства, зокрема в частині встановлення 

порядку набуття і реалізації права на землю, дотримання строків своєчасного 

повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок, передачі земель у власність 

(користування, оренда, викуп тощо), оформлення правовстановлюючих документів. 

Виконавчий комітет міської ради 

Упродовж 

року 

9.  Продовжити проведення аналізу договорів оренди земельних ділянок, що належать до 

комунальної, нормативно-грошової оцінки, забезпечення встановлення розміру 

орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства, інвентаризації земельних 

ділянок, забезпечивши внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного 

земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному реєстрі речових прав. 

Виконавчий комітет міської ради   

 
Упродовж 

року 

10.  Вжити заходи щодо укладання договорів оренди водних об’єктів, додаткових угод до 

договорів оренди водних об’єктів у частині зміни орендодавця та перерахунку 

орендної плати згідно з Методикою визначення розміру плати за надані в оренду водні 

об’єкти, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 28.05.2013 №236, забезпечення своєчасності (відповідно до строків, зазначених у 

договорах оренди) та в повному обсязі надходження плати за надані в оренду водні 

об’єкти та недопущення виникнення заборгованості, забезпечення своєчасної 

перевірки щодо відповідності сплачених коштів до міського бюджету 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів (у порядку рекомендації) Упродовж 

року 

11.  Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості з метою виявлення платників податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню 

відповідно до вимог Податкового кодексу України 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

12.  Забезпечити взаємодію з органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних 

засобів, для визначення об’єктів оподаткування 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

(у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

13.  Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості з метою виявлення платників податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню 

Виконавчий комітет міської ради 

 

ГУ ДПС у Чернігівській області  

Упродовж 

року  
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

відповідно до Податкового кодексу України (у порядку рекомендації) 

14.  Забезпечення раціонального та ефективного управління майном міської комунальної 

власності. Активізувати роботу щодо збільшення надходжень до бюджету від передачі 

в оренду майна, яке не використовується за цільовим призначенням. Вживати 

невідкладних заходів для ліквідації заборгованості за надані в оренду об’єкти 

комунальної власності.   

Виконавчий комітет міської ради Упродовж 

року 

15.  Надання повноважень посадовим особам  комунальних підприємств та працівникам  

поліції щодо складання адміністративних протоколів за порушення правил 

благоустрою населених пунктів громади  згідно чинного законодавства. Контроль за 

надходженням  до міського бюджету адміністративних штрафів від боржників. 

 

Виконавчий комітет міської ради,  

міські комунальні підприємства,  

Корюківське РВП ГУНП в Чернігівській 

області 

Упродовж 

року  

16.  Забезпечити цільове, ефективне та в повному обсязі використання коштів субвенцій з 

державного бюджету та інших місцевих бюджетів (у разі їх виділення). 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету Упродовж 

року 

17.  Забезпечити ефективне та цільове використання коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та їх 

залишку, який утворився станом на 01.01.2023 року 

Виконавчий комітет міської ради 

 Упродовж 

року 

18.  Дотримуючись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, в 

першочерговому порядку максимальне забезпечення асигнуваннями потреби в коштах 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату 

енергоносіїв, спожитих бюджетними установами. 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

19.  Забезпечення раціонального розподілу фінансового ресурсу в частині фінансування 

освітніх закладів та установ культури, що належать до міської комунальної власності. 

Виконавчий комітет міської ради Упродовж 

року 

20.  Забезпечення під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі 

оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-

якої простроченої заборгованості з таких виплат. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету Упродовж 

року 

21.  Забезпечення виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо 

необхідності утримання чисельність працівників та здійснення фактичних видатків на 

заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 

установ у кошторисах. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у 

межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) установ та 

зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних 

потреб. 

22.  Продовження роботи з оптимізації мережі бюджетних установ, насамперед 

загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (за рахунок 

об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), 

підвищення наповнюваності класів, груп та забезпечити упорядкування штатної 

чисельності працівників. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради  

(за погодженням з виконавчим комітетом 

міської ради) 

Упродовж 

року 

23.  Здійснення виплат стимулюючого характеру при наявності бюджетних призначень на 

оплату праці працівників бюджетної сфери. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

24.  Забезпечення роз’яснювальної роботи та постійного контролю за дотриманням суворої 

фінансово-бюджетної і платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів, 

першочергового фінансування захищених статей видатків, не допускаючи 

заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджетів, запобігати 

порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Постійно 

25.  Встановити на 2022 рік розпорядникам коштів місцевих бюджетів ліміти споживання 

енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої 

економії коштів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2023 року 

26.  Керівникам бюджетних установ забезпечити укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються, у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання.  

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2023 року 

27.  Інформувати Департамент фінансів обласної державної адміністрації про стан 

виконання Плану заходів, за формами, що будуть доведені Департаментом фінансів. 

Фінансовий відділ Корюківської міської 

ради 

Щоквартально 

до 6 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

 

 

Міський голова                                                                                    Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до звіту про хід виконання Програми 

розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів  

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради  

на 2020-2022 роки 

 

Найменування 

завдання/заходу 

Програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Виконання завдання/заходу 

план каса план каса план каса 

Корюківська ЖЕК 
Заробітна плата з 

нарахуваннями 

- - 304,0 297,2 227,6 225,8  

Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю (ПММ, 

запчастини та інше) 

79,7 79,7 307,4 307,0 386,6 386,6  

Оплата послуг (крім 

комунальних), в т.ч. оплата 

послуг сторонніх 

організацій 

- - 166,8 166,7 135,8 135,3  

Оплата інших поточних 

видатків 

- - 67,0 67,0 41,0 41,0  

Внески до статутного 

фонду  

115,3 115,3 127,0 127,0 - - 2020 рік:  

придбано вузли обліку теплової енергії. 

 

2021 рік: 

придбано вузли обліку теплової енергії – 

80,0 тис.грн;  

придбано дитячий майданчик – 47,0 

тис.грн 



Всього по Корюківська 

ЖЕК 

195,0 195,0 972,2 964,9 791,0 788,7  

КП «Убідьське» 
Заробітна плата з 

нарахуваннями 

1495,5 1492,6 2214,3 2184,0 2489,0 2484,3  

Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю (ПММ, 

запчастини та матеріали 

для пожежних машин, 

аптечки, інше) 

128,2 128,2 460,5 439,7 407,4 407,4  

Оплата послуг (крім 

комунальних) (особисте 

страхування пожежників, 

страхування пожежних 

машин, послуги банку, 

послуги по чищенню снігу, 

оплата послуг сторонніх 

організацій, інше) 

104,3 103,5 299,7 289,1 47,6 47,3  

Внески до статутного 

фонду 

- - - - 1317,0 1316,5 2022 рік:  

придбано трактор, причеп, 

навантажувач – 1152,0 тис.грн; 

придбано насоси для свердловини – 67,0 

тис.грн; придбано засоби 

відеоспостереження -  97,5 тис.грн.   

Всього по КП 

«Убідьське» 

1728,0 1724,3 2974,5 2912,8 4261,0 4255,5  

КП «Благоустрій» 
Заробітна плата з 

нарахуваннями 

3355,9 3354,8 5203,9 5203,8 6297,6 6295,6  

Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

1012,5 1012,4 2065,4 2065,3 2838,3 2838,2  

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

30,8 25,7 156,7 117,8 149,7 149,7  



Внески до статутного 

фонду 

92,8 92,8 - - 66,8 66,8 2020 рік:  

придбано бензиновий генератор – 13,0 

тис.грн; придбано вимірювач параметрів 

кількості електроенергії – 15,2 тис.грн; 

придбано засоби відеоспостереження – 

8,5 тис.грн; придбано бензопили 2шт.,  

мотокоси 2шт. – 56,1 тис.грн. 

 

2022 рік: 

придбано вимірювач параметрів 

заземлення. 

Всього по КП 

«Благоустрій» 

4492,0 4485,7 7426,0 7386,9 9352,4 9350,3  

КП «Корюківкаводоканал» 
Заробітна плата з 

нарахуваннями 

- - 150,6 150,6 - -  

Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

- - 303,2 303,2 339,0 216,9  

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

204,4 199,0 1304,3 1304,2 - -  

Внески до статутного 

фонду 

95,6 95,6 421,6 421,6 31815,0 26615,0 2020 рік:  

придбано насос погружний. 

 

2021 рік: 

придбано насоси МГ 646-15 2шт. – 192,0 

тис.грн; придбано проливну установку 

переносної станції – 198,9 тис.грн; 

придбано пристрій плавного пуску – 

30,7 тис.грн.    

 

2022 рік: 

придбано блочну модульну котельню – 

10000,0 тис.грн; будівництво котельні  

та послуги лізингу – 10000,0 тис.грн; 

будівництво очисних споруд – 6615,0 

тис.грн. 



 

Всього по КП 

«Корюківкаводоканал» 

300,0 294,6 2179,7 2179,6 32154,0 26831,9  

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 69 

 

Про виконання Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми розвитку, 

фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 69 

 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки 
 

Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів 

комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки (далі – 

Програма) була прийнята рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII. 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи підпорядкованих 

міській раді комунальних підприємств відповідно до їх функціональних 

призначень щодо надання мешканцям громади послуг в галузі житлово – 

комунального господарства, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати 

працівникам, сплати податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації 

будівель, споруд, інженерних мереж, запобіганню, локалізації та ліквідації 

наслідків пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій шляхом фінансової 

підтримки суб’єктів господарювання, покращення їх матеріально-технічної 

бази. 

Фінансування комунальних підприємств здійснювалось шляхом надання 

фінансової підтримки на видатки підприємств за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду міського бюджету – поточні та капітальні трансферти 

підприємствам; здійснення внесків до статутного фонду комунальних 

підприємств за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету - 

капітальні трансферти підприємствам. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду міського бюджету, за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет 

(рішенням про внесення змін до міського бюджету) на відповідний рік, згідно з 

розписом міського бюджету. 

Фінансова підтримка надавалась чотирьом підпорядкованим міській раді 

комунальним підприємствам: Корюківська ЖЕК, КП «Корюківкаводоканал», 

КП «Благоустрій», КП «Убідьське» (Додаток 1). 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських програм» було 

затверджено Програму компенсації затрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2023 рік; Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного 

фонду Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на 



2023-2025 роки; Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду Корюківської житлово-експлуатаційної контори на 2023-2025 

роки; Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного 

фонду комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 

2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 70 

 

Про виконання Програми запобігання    

безпритульності та розмноженню бродячих тварин 

на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми запобігання 

безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми запобігання 

безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 70 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тваринна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Програма запобігання безпритульності та розмноженню бродячих 

тваринна на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) була прийнята рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VII. 

Метою Програми є розв’язання проблеми безпритульності та розмноження 

бродячих тварин цивілізованим шляхом, з урахуванням думки жителів громади 

щодо гуманного поводження з бродячими тваринами, зменшення чисельності 

таких тварин на території громади і в першу чергу в громадських місцях 

(вулиці, дитячі майданчики, ринки тощо), запобігання виникнення агресії з 

боку бродячих собак, забезпечення постійного нагляду за станом їх здоров’я та 

вилучення хворих тварин на території населених пунктів громади, негайне 

прибирання трупів померлих тварин. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

У 2020 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 100,0 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 100,00 тис.грн.  

У 2021 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 174,7 тис.грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 174,7 тис.грн.  

У 2022 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 99,8 тис.грн, касові видатки за 2022 рік 

становлять 99,8 тис.грн.  

Основними заходами на виконання яких була спрямована Програма є:  

- проведення заходів із стерилізації, щеплення, профілактичних обробок 

бродячих тварин, вилучення хворих тварин із вулиць, проведення їх лікування 

чи вжиття інших гуманних заходів з метою недопущення розповсюдження 

інфекційних хвороб; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про 

порядок та правила тримання та поводження з домашніми тваринами з метою 

попередження виникнення випадків потрапляння тварин на вулиці; 

- забезпечення спільно з лікарнею ветеринарної медицини інформування 

населення про необхідність реєстрації собак, котів та інших хижих тварин, які 

перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного щеплення проти 



сказу та проведення лікувально-профілактичних обробок. 

Виконання заходів програми у 2020-2022 роках дало змогу:  

- зменшити потенційну кількість безпритульних тварин;  

- зменшити кількість укусів людей;  

- поліпшити епізоотичний, санітарно-епідемічний, екологічний та 

санітарний стан громади;  

- зберегти здоров’я населення, зменшити рівень захворювання населення 

хворобами, спільними для людей і тварин;  

- сформувати сучасне гуманне ставлення до тварин, які проживають поруч 

з людиною;  

- сприяти свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері 

утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;  

- сформувати у підростаючого покоління етичне ставлення до тварин та ін. 

Рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VIII «Про затвердження міських 

програм» було затверджено Програму запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 71 

 

Про виконання Програми підтримки розвитку  

вторинної медичної допомоги,  

місцевих стимулів для медичних працівників  

та забезпечення кадрами заклад  

вторинної медичної допомоги  

Корюківської міської територіальної громади  

на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми підтримки 

розвитку вторинної медичної допомоги, місцевих стимулів для медичних 

працівників та забезпечення кадрами заклад вторинної медичної допомоги 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги, місцевих стимулів для медичних працівників та 

забезпечення кадрами заклад вторинної медичної допомоги Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                      

17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 71 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги, місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення 

кадрами заклад вторинної медичної допомоги Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги, місцевих 

стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами заклад вторинної 

медичної допомоги Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 

роки (далі – Програма) була прийнята рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                  

№ 5-31/VII. 

Основними завданнями на виконання яких спрямована Програма є: 

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги 

шляхом зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази усіх структурних 

підрозділів Підприємства, придбання сучасного медичного обладнання, 

підтримання в належному стані нежитлових приміщень Підприємства; 

- здійснення заходів матеріального стимулювання працівників вторинного 

рівня надання медичної допомоги та підвищення їх соціального захисту;  

- проведення заходів, спрямованих на підвищення престижності професії 

медичних працівників; 

- забезпечення заклад охорони здоров’я лікарями; 

- організація навчання молоді (молодих чоловіків та жінок) в медичних 

університетах за контрактом з оплатою їх навчання та навчання фахівців/-ниць, 

які мають диплом спеціаліста/спеціалістки в інтернатурі; 

- забезпечення житлом лікарів, що є працівниками Підприємства; 

- забезпечення окремих груп населення пільговими лікарськими засобами 

за певними категоріями захворювання; 

- оплата капітальних та поточних ремонтних робіт, реконструкцій та 

реставрацій інших об’єктів, тощо; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечення оптимального 

температурного режиму та санітарних вимог для забезпечення належного рівня 

надання медичної допомоги ; 

- оплата зубного протезування пільговим категоріям населення (інвалідів 

війни), медичних оглядів військово-зобов’язаних та призовників; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської міської ради» здійснює медичне обслуговування 

не тільки населення Корюківської громади, а і усіх бажаючих. Потужність 

поліклінічних підрозділів закладу у 2022 році складає 360 (у 2021 році - 360) 



відвідувань в зміну, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 170 ліжок, 

денного стаціонару – 0 ліжок. 

За даними статистичної звітності за 10 місяців 2022 року, враховуючи 

роботу в умовах воєнного стану та карантину по ковіду, у відділеннях 

стаціонару проліковано 3284 (у 2021 році - 4639) пацієнтів, в тому числі у 

відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії 415 пацієнтів, прийнято 

174 (у 2021 році - 228) пологів, в амбулаторно поліклінічних підрозділах 

проведено 914 (у 2021 році - 1285) оперативних втручань, стаціонарно 

проведено 900 (у 2021 році - 1181) оперативних втручань. Амбулаторні 

відвідування лікарів стоматологів склали 9031 (у 2021 році - 12851) відвідувань, 

лікарів інших спеціальностей 31489 відвідувань. Проведено 6941 (у 2021 році - 

9234) ультразвукових досліджень, 7956 (у 2021 році - 13364) рентгенологічних 

досліджень, ендоскопічних 457 (у 2021 році - 529), обстежень у кабінеті 

функціональної діагностики 3869 (у 2021 році - 5500), зроблено 179116 (у 2021 

році - 251449) аналізів, в тому числі 55375 (у 2021 році - 75466) амбулаторних. 

Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів 

підприємства та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної 

допомоги жителям територіальної громади та пацієнтам інших територіальних 

громад і міст. 

Протягом 2020-2022 років вирішено ряд завдань спрямованих на 

забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на 

вторинному рівні, створено належні умови для перебування пацієнтів та роботи 

медичного персоналу. Забезпечується ефективне використання цілодобового та 

денного ліжкового фонду, впроваджуються сучасні діагностичні методики (усі 

види ультразвукових досліджень, цифрова рентгенографія, ендоскопічна 

діагностика, цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ, сучасні види лабораторних 

досліджень та ін.), лікувальні методики, забезпечуються заходи з профілактики 

та ранньої діагностики захворювань.  

Вдалось значно покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове 

та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП «Корюківська 

ЦРЛ». У 2021 році, згідно вимог НСЗУ, з метою підписання пакетів медичних 

гарантій і договору НСЗУ закуплено медичне обладнання на загальну суму 

39407,241 тис.грн, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 1311,1 тис.грн. 

Це дало змогу підприємству підписати договір з НСЗУ з 06 лютого 2022 

року на фінансування по 19 пакетах медичних гарантій, а саме: 

- №3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;  

- №4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій;  

- №5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних 

умовах;  

- №7  Медична допомога при пологах;  

- №9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація 

пацієнтів в амбулаторних умовах;  

- №10 Мамографія;  

- №11 Гістероскопія;  



- №12 Езофагогастродуоденоскопія;  

- №13 Колоноскопія;  

- №15 Бронхоскопія; 

- №21 Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту 

людини (та підозрою на ВІЛ);  

- №22 Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок 

вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної 

терапії;  

- №23 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;  

- №24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 

- №31 Стаціонарна допомога пацієнта з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;  

- №34 Стоматологічна допомога дорослим та дітям; 

- №35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах; 

- №42 Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення 

інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;  

- №47 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного 

дня. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 9390,1 тис.грн (в т.ч. кошти медичної 

субвенції – 3114,3 тис.грн, кошти додаткової дотації – 600,0 тис.грн, кошти 

субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я – 86,4 тис.грн, кошти місцевого бюджету – 5589,4 тис.грн). 

Касові видатки за 2020 рік становлять 9230,1 тис.грн.   

Кошти були використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 6088,7 тис.грн; 

- придбання предметів, матеріалів – 29,9 тис.грн; 

- придбання медикаментів – 689,1 тис.грн; 

- придбання продуктів харчування – 54,4 тис.грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 318,4 тис.грн; 

- видатки на відрядження – 35,9 тис.грн;   

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1825,7 тис.грн; 

- видатки на соціальне забезпечення – 82,5 тис.грн; 

- інші поточні видатки  - 3,6 тис.грн; 

- навчання 2-х студентів (Авраменко Д.Д., Дейнека М.А. (інтернатура)) – 

20,9 тис.грн; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 81,0 

тис. грн (придбано 2 кисневих генератора).  

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 24375,6 тис.грн (в т.ч. кошти місцевого 

бюджету – 10705,8 тис.грн, кошти додаткової дотації – 817,7 тис.грн, кошти 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 12852,10 тис.грн). 



Касові видатки за 2021 рік становлять 23668,6 тис.грн. Кошти були 

використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 254,0 тис.грн; 

- придбання предметів, матеріалів – 17,0 тис.грн; 

- придбання медикаментів – 154,4 тис.грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 150,6 тис.грн; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5955,5 тис.грн; 

- видатки на соціальне забезпечення – 138,6 тис.грн; 

- навчання 3-х студентів (Авраменко Д.Д. (інтернатура), Заяць 

А.А.(інтернатура), Циклаурі М.Ю.)) – 126,1 тис.грн; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

14228,6 тис. грн (аудіометр, морозильна камера, насоси, мамограф, система 

рентгенівська С-подібна, апарат ШВЛ, дефібрилятори, дозатор лікувальних 

речовин, система моніторингу фізпоказників, автоклави); 

- проведення капітальних ремонтів, реконструкцій об’єктів – 2643,8 тис.грн 

(проведено капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення; 

капітальний ремонт санвузлів акушерсько-гінекологічного відділення; 

реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень). 

На 2022 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 11 777,0 тис.грн, (в т.ч. кошти місцевого 

бюджету – 11681,3 тис.грн, кошти обласного бюджету – 95,7 тис.грн). 

Касові видатки за 2022 рік становлять 10896,3 тис.грн. Кошти були 

використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 1938,3 тис.грн; 

- придбання предметів, матеріалів – 5,0 тис.грн; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8261,7 тис.грн; 

- видатки на соціальне забезпечення – 40,5 тис.грн; 

- навчання 1-го студента (Циклаурі М.Ю.) – 53,4 тис.грн; 

- проведення капітальних ремонтів, реконструкцій об’єктів – 597,4 тис. грн 

(проведено капітальний ремонт найпростішого укриття; реконструкція існуючої 

системи забезпечення медичним киснем хірургічного відділення із 

встановленням кисневого генератора). 

Виконання Програми у 2020-2022 роках дало можливість: 

- стале функціонування закладу; 

- забезпечити оптимальний температурний режим та інші умови згідно 

санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного 

персоналу; 

- утримувати будівлі, споруди та приміщення в стані відповідності чинним 

стандартам їх експлуатації; покращити умови перебування працівників, 

відвідувачів; 

- покращити укомплектованість лікарськими кадрами; підвищити 

престижність медичного працівника; 

- забезпечити умови праці працівників; 

- забезпечити стале функціонування закладу та покращити матеріально-

технічну базу закладу. 



Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських програм» було 

затверджено Програму розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на 2023 – 2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 72 

 

Про виконання Програми захисту прав дітей 

та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді 

на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми захисту прав дітей 

та розвитку сімейних форм виховання у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 40-40/VII, 

керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми захисту прав дітей та 

розвитку сімейних форм виховання у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 40-

40/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 72 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у Корюківській міській територіальній громаді  

на 2020-2022 роки 

 

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки (далі – 

Програма) була прийнята рішенням сорокової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 40-40/VII. 

Метою Програми є фінансова підтримка сімей, які потребують особливої 

соціальної уваги з метою забезпечення належних умов для навчання, виховання 

та розвитку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

У 2020 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 20,0 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 20,0 тис.грн.  

У 2021-2022 роках у бюджеті Корюківської міської територіальної громади 

на виконання Програми кошти не передбачались. 

Виконання заходів програми у 2020-2022 роках дало змогу забезпечити 

комплексну та фінансову підтримку сімей та дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; створити безпечне та сприятливе середовище 

для їх розвитку. 

Мета даної програми досягнута у повному обсязі. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 73 

 

Про виконання Програми компенсації  

затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку  

притоків додаткових вод до системи  

централізованого водовідведення  

в м. Корюківка на 2022 рік 

 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми компенсації затрат 

КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік, затвердженої 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VІІІ, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік, затвердженої 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VІІІ, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 73 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми  компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» 

на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік 

 

Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                    

м. Корюківка на 2022 рік (далі – Програма), затверджена рішенням дев’ятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року                 

№ 4-9/VІІІ. 

Метою діяльності Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради є стабільне забезпечення жителів міста Корюківки 

комунальними послугами з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. Водопостачання в місті здійснюється через 

міські мережі централізованого водопостачання, водовідведення стічних вод - 

через міські каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ 

«Слов’янські шпалери-КФТП».  

В силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в 

повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на 

очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник 

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків. 

Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – 

єдино можливий шлях розв’язання проблеми.  

У 2022 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було 

виділено 580,7 тис.грн, які були використані в повному обсязі.  

Виконання заходів Програми надало можливість частково погасити борг 

КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП». 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських програм» було 

затверджено Програму компенсації затрат Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2023 рік. 

 

 
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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 74 

 

Про виконання Програми призначення  

і виплати компенсації фізичним особам,  

які надають соціальні послуги на 2022 рік 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2022 

рік, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 4-9/VIII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік, 

затвердженої рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09 листопада 2021 року № 4-9/VIII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 74 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік 

 

Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2022 рік (далі – Програма) була прийнята 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від            

09 листопада 2021 року № 4-9/VIII. 

Програма розроблена з метою забезпечення виконання завдань у частині 

соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

У 2022 році на виконання Програми передбачено 280,0 тис.грн, касові 

видатки становлять 270,3 тис.грн. Кількість осіб, які отримали компенсацію за 

надані соціальні послуги становить 19 осіб. 

Фізичними особами, які надають соціальні послуги, було надано за 2022 

рік послуги таким категоріям населення:   

 особам з інвалідністю І групи – 5 ос.; 

 особам з інвалідністю ІІ групи – 4 ос.; 

 дітям з інвалідністю – 2 ос.; 

 громадянам похилого віку – 5 ос.; 

 хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги - 3 ос.   

Призначення і виплата компенсації здійснювалась відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі». 

Компенсація фізичним особам виплачувалась на підставі наданих 

Управлінням соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, що належить до 

виплати.   

Виконання Програми у 2022 році дало можливість посилити соціальний 

захист людей, які потребують сторонньої допомоги, що сприяло покращенню 

умов їх проживання, забезпечило безпеку та якість їх життя.   

Рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VIII «Про затвердження міських 

програм» було затверджено Програму призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 75 

 

Про виконання Програми організації  

суспільно корисних робіт для правопорушників,  

на яких судом накладено адміністративне стягнення  

у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території  

Корюківської міської територіальної громади  

на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми організації 

суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми організації суспільно 

корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 75 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми організації суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території  Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Програма організації суспільно корисних робіт для правопорушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) була прийнята рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VII. 

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у 

сфері забезпечення захисту прав та інтересів дітей на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів з боржників (порушників), на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

Програма була розроблена на забезпечення виконання норм та вимог 

законодавчих нормативно-правових актів при відпрацюванні порушниками 

суспільно корисних робіт за направленням Корюківського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області.   

В Програмі зазначалися перелік підприємств, установ, організацій та 

найменування об’єктів, на яких планується проведення суспільно корисних 

робіт, а також перелік  видів цих робіт. 

Програмою передбачалося фінансування оплачуваних суспільно корисних 

робіт за рахунок коштів бюджету Корюківської міської територіальної громади 

з орієнтованим ресурсним забезпеченням на суму: 

2020 рік - 85,0 тис.грн; 

2021 рік – 126,0 тис.грн; 

2022 рік – 145,0 тис.грн. 

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради було вирішено 

встановити, що комунальні підприємства «Благоустрій», «Убідьське» 

Корюківської міської ради визначаються місцями для виконання стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт на території населених пунктів Корюківської 

міської ради.   

КП «Убідьське» 

Касові видатки в розрізі років 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

- 5286,50 грн 17016,35 грн 

 



2021 рік 

На виконання направлення Корюківського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Міністерства 

юстиції України від 05.10.2021р. та постанови суду №736/1284/21 від 

05.10.2021р. було взято гром. Шишкова Олександра Миколайовича, 

06.04.1979р.н., на якого було накладено адміністративне стягнення у вигляді 

120 годин суспільно корисних робіт, для відбування їх та території 

Корюківської територіальної громади. 

Громадянина Шишкова Олександра Миколайовича для відбування 

суспільно корисних pобіт було направлено на погоджений з Корюківським 

районним сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 

області Міністерства юстиції України  об'єкт - КП «Убідьське». 

Керівником зазначеного підприємства було проведено з гр. Шишковим 

Олександром, Миколайовичем інструктаж з охорони npaці та складено графік 

його виходу на роботу на листопад 2021 року. Громадянин Шишков Олександр 

Миколайович з 09.11.2021p. по 29.11.2021 року працював на території 

кладовищ с.Самотуги та с. Сядрине - вирубування кущів, прибирання та 

навантаження хмизу та гілок, с.Сядрине —вирубування кущів та прибирання 

придорожньої смути. 

За відпрацьовані гр. Шишковим Олександром Миколайовичем 120 годин 

суспільно корисних pобіт, що підтверджується табелем виходу гр. Шишкова 

Олександра Миколайовича на роботу, йому було нараховано 4333,20 грн. 

заробітної плати та 953,30грн. єдиного соціального внеску. Із заробітної плати 

було утримано: 779,98 грн. податку з доходів фізичних осіб та 65,00 грн. 

військового збору. 3488,22 грн. було перераховано на рахунок Корюківського 

відділу державної виконавчої служби у Корюківському районі Чернігівської 

області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. 

2022 рік 

На виконання направленнь Корюківського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Міністерства 

юстиції України від 06.05.2019р., від 04.08.2022р. та постанов суду 

№736/431/19 від 01.04.2019р., №736/1357/20 від 14.12.2020р. було взято гром. 

Подю Сергія Анатолійовича, 18.02.1981р.н., на якого було накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 120 та 240 годин (відповідно до постанов) 

суспільно корисних робіт, для відбування їх та території Корюківської 

територіальної громади. 

Громадянина Подю Сергія Анатолійовича для відбування суспільно 

корисних pобіт було направлено на погоджений з Корюківським районним 

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області 

Міністерства юстиції України  об'єкт - КП «Убідьське». 

Керівником зазначеного підприємства було проведено з гр. Подею Сергієм 

Анатолійовичем інструктаж з охорони npaці та складено графіки його виходу 

на роботу на:тлютий-березень 2022 року; вересень-жовтень 2022 року. 

Громадянин Подя Сергій Анатолійвич з 08.02.2022p. по 18.03.2022 року 

працював на території кладовищ с.Самотуги та с. Сядрине - вирубування кущів, 



прибирання та навантаження хмизу та гілок, с.Сядрине —вирубування кущів та 

прибирання зрізаних аварійних дерев; з 12.09.2022р. по 30.09.2022 р. та з 

04.10.2022р. по 24.10.2022р. працював на території кладовищ с.Самотуги та с. 

Сядрине - вирубування кущів, прибирання та навантаження хмизу та гілок, 

скошування трави, с.Сядрине – вирубування чагарників, навантаження сміття 

та гілля, прибирання території дитячого майданчика.  

За відпрацьовані гр. Подею Сергієм Анатолійовичем 112 годин суспільно 

корисних pобіт, що підтверджується табелем виходу на роботу, йому було 

нараховано 4381,44 грн. заробітної плати та 963,91грн. єдиного соціального 

внеску. Із заробітної плати було утримано: 788,66 грн. податку з доходів 

фізичних осіб та 65,72 грн. військового збору. 3527,06 грн. було перераховано 

на рахунок Корюківського відділу державної виконавчої служби у 

Корюківському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції. 

За відпрацьовані гр. Подею Сергієм Анатолійовичем 240 годин суспільно 

корисних pобіт, що підтверджується табелем виходу на роботу, йому було 

нараховано 9566,40 грн. заробітної плати та 2104,60 грн. єдиного соціального 

внеску. Із заробітної плати було утримано: 1721,96 грн. податку з доходів 

фізичних осіб та 143,50 грн. військового збору. 7700,94 грн. було перераховано 

на рахунок Корюківського відділу державної виконавчої служби у 

Корюківському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції. 

 

КП «Благоустрій» 

Касові видатки в розрізі років 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

84883,97 грн 120200,22 грн 127366,41 грн 

 

Громадян для відбування суспільно корисних робіт було направлено на 

погоджений з Корюківським районним сектором філії державної установи 

«Центр пробації» в Чернігівській області Міністерства юстиції України  об'єкт - 

КП «Благоустрій». Керівником зазначено підприємства  було проведено з 

громадянами інструктаж з охорони праці та складено графік виходу їх на 

роботу. 

  



 

2020 рік 

 

 
 

  

№ постанови дата постанови

податок з 

доходів 

фізичних 

осіб

військовий 

збір

31.10.2019 736/1399/19 31.10.2019

Калін Петро 

Валерійович 120

02.12.20 по 

31.12.20

Прибириння 

сміття по 

місту 166 4847,20 1066,38 872,50 72,71 3901,99

21.10.2020 736/1132/20 21.10.2020

Заболотний Володимир 

Віталійович 86

16.12.20 по 

31.12.20

Прибириння 

сміття по 

місту 86 2511,20 552,46 262,84 37,67 2210,69

28.11.2019 736/1683/19 28.11.2019

Ананко Олесандр 

Павлович 120

03.02.20 по 

16.03.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3631,50 798,93 275,31 54,47 3301,72

04.11.2019 736/1658/19 04.11.2019

Гончаренко Ігор 

Миколайович 120

13.01.20 по 

31.01.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3557,95 782,75 640,43 53,37 2864,15

16.07.2019 736/765/19 16.07.2019

Бабич Леонід 

Миколайович 120

01.01.20 по 

10.01.20

Прибириння 

сміття по 

місту 20 804,01 176,88 0,00 12,06 791,95

05.11.2019 736/1503/19 05.11.2019

Демченко Максим 

Валерійович 120

10.02.20 по 

23.03.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3639,87 800,77 276,82 54,6 3308,45

05.12.2019 736/1656/19 05.12.2019

Авраменко Михайло 

Олександрович 240

02.06.20 по 

30.06.20

Прибириння 

сміття по 

місту 152 4303,12 946,69 774,56 64,55 3464,01

03.12.2019 736/1731/19 03.12.2019

Кисіль Вадим 

Миколайович 240

14.04.20 по 

29.05.20

Прибириння 

сміття по 

місту 222 6723,30 1479,13 1021,01 100,85 5601,44

22.10.2019 736/1265/19 22.10.2019

Хоменко Ігор 

Володимирович 120

24.03.20 по 

13.04.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3558,97 782,97 262,26 53,38 3243,33

05.12.2019 736/1656/19 05.12.2019

Авраменко Михайло 

Олександрович 88

01.07.20 по 

15.07.20

Прибириння 

сміття по 

місту 88 2976,59 654,85 535,79 44,65 2396,15

25.02.2020 736/165/20 25.02.2020

Шевченко Віталій 

Володимирович 240

16.07.20 по 

27.08.20

Прибириння 

сміття по 

місту 240 7279,71 1601,54 1121,17 109,20 6049,34

05.11.2019 736/1501/19 05.11.2019

Демченко Максим 

Валерійович 120

03.08.20 по 

21.08.20

Прибириння 

сміття по 

місту 88 2622,40 576,93 282,85 39,34 2300,21

24.09.2019 736/1401/19 24.09.2019

Коробко Альона 

Миколаївна 120

06.08.20 по 

27.08.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3558,97 782,97 640,61 53,38 2864,98

03.03.2020 736/213/20 03.03.2020

Василенко Сергій 

Миколайович 240

16.09.20 по 

29.10.20

Прибириння 

сміття по 

місту 240 7496,94 1649,33 1160,27 112,45 6224,22

16.04.2020 736/288/20 16.04.2020

Ященко Сергій 

Валентинович 120

17.09.20 по 

15.10.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3637,49 800,25 357,44 54,56 3225,49

05.11.2019 736/1501/19 05.11.2019

Демченко Максим 

Валерійович 32

21.09.20 по 

24.09.20

Прибириння 

сміття по 

місту 32 934,40 205,57 0 14,02 920,38

06.05.2020 736/359/20 06.05.2020

Романенко Віталій 

Федорович 120

01.10.20 по 

23.10.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3822,54 840,96 688,06 57,34 3077,14

18.09.2019 736/1379/19 18.09.2019

Камишний Олександр 

Миколайович 120

04.11.20 по 

24.11.20

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3670,86 807,59 660,75 55,06 2955,05

Всього 2020 рік 2294 69577,02 15306,95 9832,67 1043,66 58700,69

Дата направлення 

Корюківського 

районного 

сектору філії 

державної 

установи "Центр 

пробації"

Постанова суду
Утримано із заробітної 

плати, грн

Прізвище Ім"я По-батькові 

гром. на якого було 

накладено адміністративне 

стягнення

Кількість 

годин 

суспільно 

корисних 

робіт

Відпрацьова

но годин 

(відповідно 

до табеля 

виходу на 

роботу) 

суспільно 

корисних 

робт

Нарахована 

заробітна 

плата, грн.

Нараховано 

єдиний 

соціальний 

внесок, грн.

Сума, яка була 

перерахована на 

рахунок 

Корюківського 

відділу державної 

виконавчої 

служби у 

Корюківському 

районі , грн.

термін 

відпрацювання
Вид робіт



2021 рік 

 

 
  

№ постанови дата постанови

податок з 

доходів 

фізичних 

осіб

військовий 

збір

04.11.2021 736/1422/21 04.11.2021

Ковдик Володимир 

Миколайович 120

09.12.22 по 

31.12.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4945,69 1088,05 890,22 74,19 3981,28

12.07.2021 736/995/21 12.07.2021

Мироненко Олександр 

Олександрович 120

06.12.21 по 

28.12.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4945,69 1088,05 890,22 74,19 3981,28

20.04.2021 736/389/21 20.04.2021

Голигін Аркадій 

Євгенович 40

01.10.2021 по 

07.10.21

Прибириння 

сміття по 

місту 40 1444,40 317,77 259,99 21,67 1162,74

18.08.2021 736/1151/21 18.08.2021

Камишний Олександр 

Миколайович 240

16.09.21 по 

29.10.21

Прибириння 

сміття по 

місту 240 9389,25 2065,64 1690,07 140,83 7558,35

23.03.2021 736/153/21 23.03.2021

Хомко Олександр 

Миколайович 104

01.09.21 по 

17.09.21

Прибириння 

сміття по 

місту 104 3996,39 879,21 719,35 59,95 3217,09

01.07.2021 736/834/21 01.07.2021

Котляр Олександр 

Васильович 120

17.08.21 по 

08.09.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4574,15 1006,31 619,04 68,61 3886,50

03.02.2021 736/9/21 03.02.2021

Бурковець Руслан 

Анатолійович 120

02.08.21 по 

20.08.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4574,15 1006,31 823,35 68,61 3682,19

30.04.2021 736/389/21 20.04.2021

Голигін Аркадій 

Євгенович 48

16.07.21 по 

23.07.21

Прибириння 

сміття по 

місту 8 288,88 63,55 52,00 4,33 232,55

13.04.2021 736/485/21 13.04.2021

Ященко Сергій 

Валентинович 24

16.07.21 по 

23.07.21

Прибириння 

сміття по 

місту 24 866,64 190,66 156,00 13,00 697,64

23.03.2021 736/153/21 23.03.2021

Хомко Олександр 

Миколайович 120

01.07.21 по 

21.07.21

Прибириння 

сміття по 

місту 16 577,76 127,11 104,00 8,67 465,09

07.10.2020 736/1037/20 07.10.2020 Бабич Юлія Вікторівна 120

17.06.21 по 

09.07.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4574,15 1006,31 619,05 68,62 3886,48

27.11.2019 736/1472/19 27.11.2019 Гутник Ірина Віталіївна 120

08.06.21 по 

30.06.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4537,57 998,27 816,76 68,06 3652,75

20.04.2021 736/389/21 20.04.2021

Голигін Аркадій 

Євгенович 120

25.05.21 по 

14.06.21

Прибириння 

сміття по 

місту 72 2804,29 616,94 300,47 42,07 2461,75

13.04.2021 736/485/21 13.04.2021

Ященко Сергій 

Валентинович 240

24.05.21 по 

06.07.21

Прибириння 

сміття по 

місту 240 8325,93 1831,70 1294,36 124,89 6906,68

02.03.2021 736/85/21 02.03.2021

Кисіль Вадим 

Миколайович 120

12.04.21 по 

05.05.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4537,57 998,27 773,48 68,07 3696,02

21.10.2020 736/1072/20 21.10.2020

Алексієнко Ігор 

Олександрович 120

07.04.21 по 

27.04.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4537,57 998,27 816,76 68,06 3652,75

29.04.2020 736/215/20 29.04.2020

Близнюк Юрій 

Васильович 120

02.04.21 по 

22.04.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4537,57 998,27 816,76 68,06 3652,75

03.12.2019 736/1731/19 03.12.2019

Кисіль Вадим 

Миколайович 240

01.04.21 по 

05.04.21

Прибириння 

сміття по 

місту 18 649,98 143,00 0,00 9,75 640,23

31.10.2019 736/1399/19 31.10.2019 Калін Петро Валерійович 240

04.03.21 по 

15.03.21

Прибириння 

сміття по 

місту 51 2045,98 450,12 163,98 30,69 1851,31

02.11.2020 736/1182/20 02.11.2020

Ананко Олександр 

Павлович 240

02.02.21 по 

16.03.21

Прибириння 

сміття по 

місту 240 9279,51 2041,49 1670,31 139,19 7470,01

04.05.2020 736/357/20 04.05.2020

Бабич Володимир 

В'ячеславович 120

02.02.21 по 

22.02.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4537,57 998,27 816,76 68,06 3652,75

02.12.2020 736/1328/20 02.12.2020

Савченко Валентин 

Вікторович 120

21.01.21 по 

10.02.21

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4539,54 998,70 612,82 68,09 3858,63

21.10.2020 736/1132/20 21.10.2020

Заболотний Володимир 

Віталійович 240

01.01.21 по 

01.02.21

Прибириння 

сміття по 

місту 154 6729,03 1480,37 1080,00 100,94 5548,09

31.10.2019 736/1399/19 31.10.2019 Калін Петро Валерійович

01.01.21 по 

18.01.21

Прибириння 

сміття по 

місту 23 1285,51 282,81 27,09 19,28 1239,14

2550 98524,77 21675,45 16012,84 1477,88 81034,05

Нарахована 

заробітна 

плата, грн.

Нараховано 

єдиний 

соціальний 

внесок, грн.

Утримано із заробітної 

плати, грн
Сума, яка була 

перерахована на 

рахунок 

Корюківського 

відділу державної 

виконавчої 

служби у 

Корюківському 

районі , грн.

Всього 2021 рік

Дата направлення 

Корюківського 

районного 

сектору філії 

державної 

установи "Центр 

пробації"

Постанова суду

Прізвище Ім"я По-батькові 

гром. на якого було 

накладено адміністративне 

стягнення

Кількість 

годин 

суспільно 

корисних 

робіт

термін 

відпрацювання
Вид робіт

Відпрацьова

но годин 

(відповідно 

до табеля 

виходу на 

роботу)



2022 рік 

 

 
 

Виконання програми у 2020-2022 роках дало змогу забезпечити виконання 

вимог законодавчих актів України щодо виконання порушниками 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт в інтересах 

захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів боржниками. 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських 

№ постанови дата постанови

податок з 

доходів 

фізичних 

осіб

військовий 

збір

20.09.2021 736/1423/21 20.09.2021

Кондратенко Юлія 

Михайлівна 120

01.12.22 по 

21.12.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 5121,79 1126,79 921,92 76,83 4123,04

21.09.2022 736/734/22 21.09.2021

Камишний Олександр 

Миколайович 120

01.12.22 по 

21.12.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 5121,79 1126,79 921,92 76,83 4123,04

21.02.2022 736/2115/21 21.02.2022

Шевченко Віталій 

Володимирович 120

01.12.22 по 

21.12.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 5121,79 1126,79 921,92 76,83 4123,04

23.06.2022 736/317/22 23.06.2022

Говенко Олександр 

Миколайович 120

03.10.22 по 

21.10.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 5114,17 1125,12 920,55 76,71 4116,91

09.08.2022 736/664/22 09.08.2022

Мекшун Анатолій 

В'ячеславович 120

12.09.22 по 

30.09.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4970,17 1093,44 894,63 74,55 4000,99

28.12.2022 736/1975/21 28.12.2021

Бабич Леонід 

Миколайович 32

05.09.22 по 

08.09.22

Прибириння 

сміття по 

місту 32 1256,32 276,39 226,14 18,84 1011,34

23.06.2022 736/399/22 23.06.2022

Семенов Ігор 

Володимирович 48

01.09.22 по 

08.09.22

Прибириння 

сміття по 

місту 48 1884,48 414,59 339,21 28,27 1517,00

01.07.2021 736/952/21 01.07.2021

Лобанова Марина 

Анатоліївна 120

01.09.22 по 

21.09.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4970,17 1093,44 894,63 74,55 4000,99

28.12.2021 736/1975/21 28.12.2021

Бабич Леонід 

Миколайович 120

01.08.22 по 

19.08.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3714,57 817,21 668,62 55,72 2990,23

23.06.2022 736/399/22 23.06.2022

Семенов Ігор 

Володимирович 120

01.08.22 по 

19.08.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4114,33 905,15 740,58 61,71 3312,04

23.02.2022 736/146/22 23.02.2022

Кисіль Вадим 

Миколайович 240

11.07.22 по 

19.08.22

Прибириння 

сміття по 

місту 240 10201,47 2244,32 1836,27 153,02 8212,18

23.02.2022 736/221/22 23.02.2022

Науменко Сергій 

Євгенович 240

04.07.22 по 

22.07.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4970,89 1093,60 894,76 74,56 4001,57

17.02.2022 736/186/22 17.02.2022

Животков Богдан 

Олексійович 120

04.07.22 по 

22.07.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4970,89 1093,60 894,76 74,56 4001,57

29.11.2021 736/1764/21 29.11.2021

Середа Андрій 

Віталійович 48

01.07.22 по 

08.07.22

Прибириння 

сміття по 

місту 48 1884,48 414,59 339,21 28,27 1517,00

21.02.2022 736/2119/21 21.02.2022 Лебедєв Сергій Іванович 120

10.06.22 по 

30.06.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4960,38 1091,28 892,87 74,41 3993,10

29.11.2021 736/1764/21 29.11.2021

Середа Андрій 

Віталійович 120

01.06.22 по 

21.06.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 3075,90 676,70 553,66 46,14 2476,10

28.12.2021 736/1888/21 28.12.2021

Романенко Роман 

Олександрович 120

01.06.22 по 

21.06.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4960,38 1091,28 892,87 74,41 3993,10

13.04.2021 736/330/21 13.04.2021

Бойко Олексій 

Анатолійович 120

08.02.22 по 

28.02.22

Прибириння 

сміття по 

місту 60 2606,89 573,52 469,24 39,10 2098,55

28.12.2021 736/1973/21 28.12.2021

Котляр Олександр 

Васильович 240

07.02.22 по 

22.03.22

Прибириння 

сміття по 

місту 128 5276,57 1160,85 904,55 79,15 4292,87

25.11.2021 736/1846/21 25.11.2021

Перцовська Катерина 

Миколаївна 120

17.01.22 по 

04.02.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4962,49 1091,75 669,96 74,43 4218,10

29.11.2021 736/1870/21 29.11.2021

Гордієнко Марія 

Олексіївна 120

17.01.22 по 

04.02.22

Прибириння 

сміття по 

місту 120 4962,49 1091,75 669,96 74,43 4218,10

04.08.2020 736/817/20 04.08.2020

Гончаренко Андрій 

Анатолійович 240

17.01.22 по 

25.02.22

Прибириння 

сміття по 

місту 240 10176,27 2238,78 1831,73 152,64 8191,90

2596 104398,68 22967,73 18300 1565,96 84532,76Всього 2022 рік

Постанова суду
Дата направлення 

Корюківського 

районного 

сектору філії 

державної 

установи "Центр 

пробації"

Прізвище Ім"я По-батькові 

гром. на якого було 

накладено адміністративне 

стягнення

Кількість 

годин 

суспільно 

корисних 

робіт

Сума, яка була 

перерахована на 

рахунок 

Корюківського 

відділу державної 

виконавчої 

служби у 

Корюківському 

районі , грн.

Вид робіт

Відпрацьова

но годин 

(відповідно 

до табеля 

виходу на 

роботу)

Нарахована 

заробітна 

плата, грн.

Нараховано 

єдиний 

соціальний 

внесок, грн.

Утримано із заробітної 

плати, грн

термін 

відпрацювання



програм» було затверджено Програму організації та проведення суспільно 

корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 

 

 
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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 76 

 

Про виконання Програми стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми  створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 76 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки 
 

Програма створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в будинках 

ОСББ на 2020-2022 роки (далі – Програма) була прийнята рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VII. 

Метою Програми є: 

- підтримка  та стимулювання самоорганізації й самостійного ефективного 

утримання житлових будинків їх мешканцями; 

-  покращення умов проживання та налагодження системного підходу до 

фінансування за бюджетні кошти часткового ремонту житлового фонду; 

- забезпечення умов для створення і сталого, ефективного функціонування 

ОСББ. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

У 2020 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 120,0 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 119,9 тис.грн. 

В ході виконання Програми у 2020 році було здійснено такі заходи: 

1) ОСББ «Добробут-Корюківка» вул. Бульварна, 8: придбано фарбу та 

здійснено оплату послуг з фарбування фасаду житлового будинку – 30,0 

тис.грн; 

2) ОСББ «Затишний Дім» вул. Бульварна, 1: придбано металочерепицю 

для перекриття даху будинку – 29,9 тис.грн; 

3) ОСББ «Затишок» вул. Слов’янська, 2: придбано будівельні матеріали 

для облаштування під’їзду та встановлення біля будинку огорожі – 30,0 тис.грн; 

4) ОСББ «Мрія» вул. Шевченка, 115: придбано фарбу та будівельні 

матеріали – 30,0 тис.грн.  

У 2021 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 172,9 тис.грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 172,8 тис.грн. 

В ході виконання Програми у 2021 році було здійснено такі заходи: 

1) ОСББ «Добробут-Корюківка» вул. Бульварна, 8: оплата послуг з 

встановлення паркану біля будинку – 35,0 тис.грн; 

2) ОСББ «Затишний Дім» вул. Бульварна, 1: оплата послуг з монтажу 

металочерепиці на даху будинку – 33,6 тис.грн; 



3) ОСББ «Затишок» вул. Слов’янська, 2: ремонт системи 

електропостачання, заміна дверей на горищі будинку та в підвальному 

приміщенні – 33,6 тис.грн; 

4) ОСББ «Мрія» вул. Шевченка, 115: придбано будівельні матеріали для 

облаштування огорожі біля будинку  – 33,6 тис.грн; 

5) ОСББ «Слов’янська 4» вул. Слов’янська, 4: придбано будівельні 

матеріали для заміни покрівлі – 37,0 тис.грн.  

У 2022 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 133,6 тис.грн, касових видатків за 2022 рік не 

було. 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Корюківській 

громаді на 2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 77 

 

Про виконання Програми підтримки  

діяльності органів виконавчої влади  

Корюківського району на 2022 рік  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми підтримки 

діяльності органів виконавчої влади Корюківського району на 2022 рік, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

21.04.2022 року № 90, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки діяльності 

органів виконавчої влади Корюківського району на 2022 рік, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 21 квітня 2022 

року № 90, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 77 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми діяльності органів виконавчої влади 

Корюківського району на 2022 рік 

 

Програма фінансової підтримки діяльності органів виконавчої влади 

Корюківського району на 2022 рік, затверджена рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 21 квітня 2022 року № 90. 

Програма була розроблена з метою підвищення ефективності роботи 

районної державної адміністрації в якості районної військової адміністрації, та 

її структурних підрозділів, покращення взаємозв’язку і взаємодії між органами 

влади й населенням та інститутами громадянського суспільства. Прийняття 

Програми сприяло покращенню рівня матеріально-технічного забезпечення 

Корюківської районної військової адміністрації. 

Фінансування заходів по Програмі не проводились.     

Рішенням дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 24.02.2023 року № 1-19/VIII «Про затвердження 

Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади Корюківського 

району на 2023 рік» було затверджено Програму фінансової підтримки 

діяльності органів виконавчої влади Корюківського району на 2023 рік. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 78 

 

Про виконання Програми фінансової підтримки  

9 державної пожежно-рятувальної частини  

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального  

загону Управління ДСНС України  

у Чернігівській області на покращення  

матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми фінансової 

підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 2 

державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 

Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 

роках,  затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06.02.2020 року № 3-33/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми фінансової підтримки 9 

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

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках, 

затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 лютого 2020 року №3-33/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 78 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-

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

загону Управління ДСНС України у Чернігівській області на покращення 

матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках 

 

Програма фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини 

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 

України у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану в 

2020-2022 роках (далі – Програма) була прийнята рішенням тридцять третьої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 лютого 2020 року                

№ 3-33/VII. 

Метою Програми є надання фінансової допомоги для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення профілактики виникнення пожеж та аварій, громадської безпеки 

при виникненні надзвичайних ситуацій, вирішення питань щодо матеріально-

технічного забезпечення та створення належних умов праці особового складу 9 

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

пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 61 500,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 61 500,00 грн.    

В ході виконання програми у 2020 році було проведено такі заходи: 

- придбано паливно-мастильні матеріли на суму 21 500,00 грн;  

- придбано переносні радіостанції «BAOFENG-1801» в кількості 6 штук на 

суму 15 100,00 грн; 

- придбано 1 комплект костюму літнього повсякденного робочого на суму 

1 100,00 грн; 

- придбано 14 комплектів курток повсякденних робочих на суму 23 800,00 

грн.  

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 60 000,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 60 000,00 грн.    

У 2021 році було проведено такі заходи: 

- придбано 20 штук рукавів пожежних напірних d 51мм (Т) 2,0 Ма з Г/Н-50 

на суму 31 200,00 грн; 



- придбано 21 комплект костюмів літніх повсякденних робочих на суму             

23 100,00 грн; 

- придбано 3 комплекти курток зимових повсякденних робочих на суму                

5 700,00 грн. 

На 2022рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 120 000,00 грн, касові видатки за 2022 рік 

становлять 120 000,00 грн.    

В ході виконання програми у 2022 році було проведено такі заходи: 

- придбано МФУ Canon MF 443 dw в кількості 1 шт. на суму 21 600,00 грн;  

- придбано 6 шт. планшетів Lenovo P11 Plus на суму 98 400,00 грн. 

Виконання заходів Програми дало змогу покращити оперативність та 

злагодженість дій при гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних подій, ситуацій 

Підрозділом, розширити можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт та покращити матеріальну-технічну 

базу. 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної 

частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській області для покращення 

матеріально-технічного стану в 2023-2025 роках. 

 

 
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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 79 

 

Про виконання Програми розвитку  

та фінансової підтримки Корюківського  

міського молодіжного центру «КУБ»  

Корюківської міської ради  

на 2020-2022 роки  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми розвитку та 

фінансової підтримки Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки,  затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року 

№ 5-31/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми розвитку та фінансової 

підтримки Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                       

№ 5-31/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 79 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми та фінансової підтримки Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради  

на 2020-2022 роки 

 

Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2020-2022 роки (далі 

– Програма) була прийнята рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII. 

Метою Програми є сприяння соціалізації та самореалізації молоді, 

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації 

здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді та зайнятості у 

вільний час, забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, 

підвищенню рівня мобільності молоді. 

Програма передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на 

досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених пріоритетних 

напрямків щодо створення відповідних умов для громадської діяльності і 

різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних ініціатив. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади та 

Порядку використання коштів.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 732,8 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 688,4 тис.грн.    

Кількість молодіжних заходів, які 

були проведені центром у 2020 році 

 

 

403 заходи 

Форма і зміст проведених заходів  

(інформація по кожному 

визначальному заходу окремо) 

Форма організації заходу:   

БЛАГОДІЙНА ОНЛАЙН АКЦІЯ "ВІРУС ДОБРА"! 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: виховання в 

молоді моральних цінностей через проведення 

соціальної ініціативи з підтримки одиноких 

пенсіонерів міста! 

Кількість учасників: 159 

Форма організації заходу: Speaking Club Koryukivka 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: 
інтелектуальний розвиток молоді через вивчення 

англійської мови! 

Кількість учасників: 76 

 

Форма організації заходу: «Полювання на пластик» 



 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 895,8 тис.грн, касових видатків за 2021 рік  

становлять 854,6 тис.грн.  

 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: екологічна 

просвіта серед молоді через активне і продуктивне 

дозвілля! 

Кількість учасників: 130 

Кількість заходів неформальної 

освіти молоді  було проведено у 

2020 році (тренінги, семінари, 

курси, лекції тощо) 

 

12 заходів 

Форма і зміст заходів неформальної 

освіти молоді (інформація по 

кожному  визначальному заходу 

окремо) 

Форма організації заходу: Тренінг 

Тематика навчання: поширення інформації щодо 

написання та подання проектів на Бюджет участі в 

Корюківській громаді. 

Кількість учасників: 32 

 

Форма організації заходу: Форум ГО 

Тематика навчання: зустріч громадських активістів 

Чернігівщини, що входять до ГО «Спілка ініціатив 

Чернігівщини» та охочих до неї долучитися! 

Кількість учасників: 27 

 

 

Форма організації заходу: Онлайн зустріч 

Тематика навчання: «Діяльність МР в часи 

коронавірусних обмежень:)» для представників 

молодіжних рад Чернігівщини 

Кількість учасників: 23 

 

Найголовніші досягнення центру 

протягом 2020 року 

1. На національному конкурсі від Міністерства молоді 

та спорту України  три наші практики увійшло до 

збірки «Кращі практики молодіжної роботи 2020», а 

еко-челендж «Полювання на пластик» очолило ТОП 10 

із 150 заявлених з усієї України проектів. В середині 

грудня відбулося урочисте нагородження переможців у 

Всеукраїнському молодіжному центрі за участі 

представників Міністерства молоді та спорту. 

2. Перемога проекту «Творці майбутнього» по 

створенню першого у місті муралу, в конкурсі проектів 

на Бюджет участі Корюківської громади! 

3. З ОСКАРИ молодіжної роботи за проекти 2020 року 

в Корюківській громаді отримали на обласному форумі 

«Кращі практики молодіжної роботи Чернігівщини 

2021».   

 

Кількість молодіжних заходів, які 

були проведені центром у 2021 

році 

 

390 заходів 



 

Форма і зміст проведених заходів  

(інформація по кожному 

визначальному заходу окремо) 

Форма організації заходу: шоу-програма Miss Schoo 

2021 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: розвиток 

творчого потенціалу молоді, адже у нашій громаді є 

багато неповторних талантів, які варті уваги оточуючих! 

Весняне шоу на якому 10 корюківських красунь 

змагалися за титул "МISS SCHOOL 2021". 

Кількість учасників: 525 

 

Форма організації заходу: відео-проект «Ранок у КУБі» 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: 
просвітницькі зустрічі з відомими людьми на суспільно 

важливі теми  

Кількість учасників: 13 

 

Форма організації заходу: вечірка на пляжі 

«Молодіжна ватра» 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: дозвілля 

молоді з активними іграми, грою на гітарі біля багаття та 

цікаве спілкування. 

Кількість учасників: 86 

Кількість заходів неформальної 

освіти молоді  було проведено у 

2021 році (тренінги, семінари, 

курси, лекції тощо) 

 

26 заходів 

Форма і зміст заходів 

неформальної освіти молоді 

(інформація по кожному  

визначальному заходу окремо) 

Форма організації заходу: тренінг 

Тематика навчання: знайомство вчителів та учнів 

громади з проектом «Шкільний бюджет участі» 

Кількість учасників: 34 

 

Форма організації заходу: заняття 

Тематика навчання: проведення уроків з мистецтва 

фотографування для молоді громади від місцевих 

фотографів в рамках проекту «Громада в об’єктиві 

молоді». 

Кількість учасників: 60 

 

Форма організації заходу: заняття 

Тематика навчання: проведення занять з гри на гітари 

від музиканта Артема Тихонова 

Кількість учасників: 21 

 

Найголовніші досягнення центру 

протягом 2021 року 

1. Впроваджено в Корюківській громаді перший в 

області Шкільний бюджет участі!!! Вже не перший рік 

розробляють свої проєкти бюджету участі мешканці 

громади. А у 2021-му завдяки реалізації адвокаційного 

проекту «Активна молодь - успішна громада» вирішили 

долучити до цієї справи і школярів. Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міськради та 

молодіжний центр «КУБ» активно підтримали ініціативу 

КОРЮКІВСЬКА МОЛОДІЖНА РАДА! 

https://www.facebook.com/groups/285982301875580/?__cft__%5b0%5d=AZUfxCqvNgBgKf4rbh9qLR3ToyHemTmxSRSY8v9FofpR33dJctI1ATIItOVBF2WZ13OMbBoSBLyKBxVkoHgZ42kYzVXUEXM0dgdBxiaDwCZkhBM4guYq9nQfG4PLOvTrzFs&__tn__=-UK-R


 
На 2022 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1110,6 тис.грн, касових видатків за 2022 рік  

становлять 798,6 тис.грн.  

2. Створено командою корюківської молоді художній 

фільм «НЕПОВНОЛІТНІ»!!! 

3. З нагоди Дня Міста організовано велопробіг 

«Корюківка рулить» під час якого учасники протягом 4-

ох днів подолали 630 км. по Чернігівській, Полтавській 

та Київській областях. 

Кількість молодіжних заходів, які 

були проведені центром у 2022 

році 

 

439 заходів 

Форма і зміст проведених заходів  

(інформація по кожному 

визначальному заходу окремо) 

Форма організації заходу: інтелектуально-розважальна 

гра «QUIZ» 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: 
інтелектуальний розвиток через проведення тематичних 

змагань між командами молоді різного віку. 

Кількість учасників: 240 

 

Форма організації заходу: командні змагання «Ігри 

патріотів» 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: національно-

патріотичне виховання через проведення цікавих 

спортивних активностей із залученням молоді всієї 

громади 

Кількість учасників: 165 

 

Форма організації заходу: челенджі #ЖМУзаЗСУ, 

#КОЛЯДУЙзаЗСУ… 

Напрям молодіжної роботи/зміст заходу: розвиток 

творчих та креативних здібностей молоді через 

проведення різнопланових онлайн змагань задля 

благодійної мети. 

Кількість учасників: 190 

Кількість заходів неформальної 

освіти молоді  було проведено у 

2022 році (тренінги, семінари, 

курси, лекції тощо) 

 

27 заходів 

Форма і зміст заходів 

неформальної освіти молоді 

(інформація по кожному  

визначальному заходу окремо) 

Форма організації заходу: тренінг з мінної безпеки 

Тематика навчання: Від професійних тренерів 

дізналися, що робити, якщо побачили, чи знайшли 

якийсь підозрілий або схожий на боєприпас предмет. Як 

розрізняти небезпечні території, як діяти, якщо 

побачили офіційні або неофіційні попереджувальні 

знаки, чи зайшли на небезпечну територію...   

Кількість учасників: 27 

 

Форма організації заходу: тренінг з медіаграмотності 

який провели талановиті телеведучі Альона Макаренко 

та Аліна Клименко 



 

Рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2022 року № 3-17/VIII «Про затвердження міських 

програм» була затверджена Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2023-2025 роки. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

Тематика навчання: Присутні учасники з Корюківки, 

Мени та Наумівки в інтерактивній та практичній формі 

отримали важливу інформацію про дезінформацію, 

фейкові новини та пропаганду. На реальних прикладах 

разом вчилися відрізняти фейки від правди, а 

пропаганду — від інформування! 

Кількість учасників: 24 

 

Форма організації заходу: тренінг «(Не) дрібниці у 

стосунках» для учнів Олександрівської школи! 

Тематика навчання: протягом насиченої зустрічі 

класні учасники та учасниці мали змогу більше 

дізналися про ознаки здорових стосунків та про 

психологічне насильство у стосунках, обговорили 

почуття і потреби аб'юзера та постраждалого від 

насильства, розбирали практичні кейси стосунків та 

шукали в них ознаки токсичності, сформували навички 

протидії насильницькій поведінці 

Кількість учасників: 32 

Найголовніші досягнення центру 

протягом 2022 року 

1. Протягом року на базі центру діє гуманітарний штаб, 

який в основному націлений на допомогу молодим 

сім’ям з дітьми та ВПО. 

2. Спільно з Програмою ДОБРЕ (USAID) реалізували 

проект по створення центру психологічної підтримки 

«Єднання». 

3. У співпраці з Спілкою «ГІУ» реалізували проект для 

ВПО «Соціальна адаптація під час кризи». 

4. Наразі відновили активну роботу з молоддю через 

проведення творчих конкурсів, благодійних акцій по 

збору коштів для військових, інтелектуальних, 

спортивних та патріотичних заходів. А також, гуртуємо 

молодь сусідніх громад через спільні заходи та проекти. 

Реалізовуємо проект «Підзаряди добро в собі» з ГО 

«Наше Поділля» для підтримки активістів та волонтерів 

Корюківки та сусідніх громад! 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 80 

 

Про виконання Програми створення    

чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних 

відносин на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми створення чи 

коригування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на  

2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись 

ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми  створення чи 

коригування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на  

2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що 

додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 80 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на  2020-2022 роки 

 

Програма створення чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII. 

Метою Програми є удосконалення схеми земельно-господарського устрою 

та послідовне розроблення нової чи коригування діючої містобудівної 

документації громади для забезпечення сталого розвитку, раціонального 

використання земель, створення повноцінного і безпечного середовища, 

врахування державних, суспільних і приватних інтересів на території громади, 

забезпечення проведення земельних торгів. 

Грошова оцінка земель виконується за замовленням для цілей 

оподаткування. Вона регламентує ставки платежів до бюджету. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

У 2020 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 508,0 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 479,5 тис.грн.  

В ході виконання Програми у 2020 році було здійснено такі заходи: 

1) розроблено технічну документацію із землеустрою:  

- м. Корюківка: вул. Вокзальна, 9а, вул. Галини Костюк, 22а, вул. 

Бульварна, 13б; 

- с. Бреч: вул. Лісового Петра, 50б; 

2) розроблено технічну документацію щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі для передачі у комунальну власність замовнику: 

- м. Корюківка вул. Бульварна, 25б; с. Тютюнниця вул. Хмельницького, 

45а;  

3) виготовлено Генеральний план с. Наумівка; 

4) розроблення детального плану території земельної ділянки площею                

3,7 га по про пров. Вокзальному; 

5) проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок площею                   

112 257 м.кв. 

У 2021 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 621,3 тис.грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 533,3 тис.грн.  

В ході виконання Програми у 2021 році було здійснено такі заходи: 



1) розроблено та виготовлено технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів: с. Наумівка, с. Переділ, с. Високе,                 

с. Андроники, с. Спичувате, с. Бреч, с. Гуринівка, с. Нова Гуринівка, с. Озереди, 

с. Лубенець; 

2) розроблено схему теплопостачання м. Корюківка; 

3) розроблення детальних планів території земельної ділянки площею:  

- 1,8 га по про вул. Франка м. Корюківка для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків; 

- 11 га по вул. Шкільна с. Бреч для формування садибної житлової 

забудови; 

- 8 га по вул. Садова м. Корюківка для уточнення рішень генерального 

плану населеного пункту; 

- 3,5 га по вул. Галини Костюк м. Корюківка для формування громадської 

та багатоквартирної житлової забудови;  

4) розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) с. Прибинь вул. Слави, 3;            

м. Корюківка вул. Вокзальна, 9; 

5) проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок площею 65 467 

м.кв. 

У 2022 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 190,2 тис.грн, касові видатки за 2022 рік 

становлять 49,7 тис.грн.  

В ході виконання Програми у 2022 році було здійснено такі заходи: 

1) проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 70 га 

для сінокосіння і випасання худоби с. Білошицька Слобода; 

2) проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки площею                    

284 м.кв. для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ м. Корюківка, вул. Шевченка, 52; 

3) проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 22,1416 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості                    

м. Корюківка;  

4) розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5 га, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що розташована за адресою: м. Корюківка, в 

адміністративних межах Корюківської міської ради; 

5) розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,35 га, право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах) для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку м. Корюківка, вул. Франка; 

6) розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди якої 

пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних 



торгах), зі зміною цільового призначення, з землі запасу (земельної ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  площею 11,2694 га, що розташована за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Корюківської міської ради. 

Виконання заходів програми у 2020-2022 роках дало змогу отримати 

надходження до міського бюджету коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на загальну суму 7 520,8 тис.грн.  

На конкурсних засадах продано право оренди земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення, загальна річна орендна плата за яку 

становить 151,8 тис.грн.  

Після оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  

громади, встановлено, що НГО земельних ділянок значно збільшилась, як 

наслідок, збільшились/збільшаться надходження до міського бюджету по 

орендній платі за землю.     

Рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VIII «Про затвердження міських 

програм» була затверджена Програма розроблення, оновлення, внесення змін 

до містобудівної документації та регулювання земельних відносин 

Корюківської територіальної громади на 2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 81 

 

Про виконання Програми підтримки  

та розвитку «Трудового архіву»  

у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми підтримки та 

розвитку «Трудового архіву» у Корюківської міської ради на 2020-2022 роки,  

затвердженої рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 06.10.2020 року № 2-41/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки,  

затвердженої рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 06 жовтня 2020 року № 2-41/VII, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 81 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді у 2020-2022 роки 

 

Програма підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки (далі – Програма) була прийнята рішенням 

сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 жовтня  

2020 року № 2-41/VII. 

Програма розроблена з метою забезпечення централізованого зберігання 

документів з кадрових питань (особового складу), нагромаджених у процесі 

документування діяльності реформованих та ліквідованих підприємств, 

забезпечення захисту соціально-правових інтересів громадян. 

Комунальна установа «Трудовий архів» Корюківської міської ради (далі – 

Установа) є установою для зберігання документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного 

архівного фонду. Основним напрямком діяльності архіву являється соціально-

правовий захист громадян. 

Пріоритетними напрямками діяльності установи у звітному періоді було 

здійснення заходів щодо поповнення джерельної бази архіву та виконання 

визначених функцій у сфері обслуговування інформаційних потреб громадян. 

Постійно поповнювалась  електронна база даних про наявність документів в 

архіві та їх хронологічні рамки.  

Установою за 2020-2022 роки виконано 2887 соціально-правових запитів 

громадян за документами архіву про прийняття, переведення, звільнення 

працівників, про трудовий стаж, про розмір заробітної плати, а також 

виконання запитів юридичних осіб за документами архіву, виконання запитів з 

історії підприємств, установ, організацій.  

До трудового архіву прийнято за 2020-2022 роки на зберігання 1356 справ 

по особовому складу 32  ліквідованих підприємств та організацій. 

Всього в установі на зберіганні знаходиться 196 фондів в кількості 13027 

справ. 

«Трудовий архів» зберігає 12755 одиниць справ з особового складу 

ліквідованих установ, які не входять до складу НАФ і є непрофільними для 

державної архівної установи. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 22,5 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 18,9 тис.грн.   



Кошти були використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 16,9 тис.грн; 

- придбання канцелярських та інших матеріалів – 1,4 тис.грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 0,6 тис.грн. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 239,4 тис.грн, касових видатків за 2021 рік  

становлять 238,4 тис.грн.  

Кошти були використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 172,2 тис.грн; 

- придбання канцелярських та інших матеріалів – 7,6 тис.грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 52,6 тис.грн; 

- оплата енергоносіїв – 12,9 тис.грн; 

- оплата інших послуг – 0,7 тис.грн. 

На 2022 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 318,1 тис.грн, касових видатків за 2022 рік  

становлять 192,7 тис.грн.  

Кошти були використані на: 

- заробітну плату і нарахування – 176,9 тис.грн; 

- придбання канцелярських та інших матеріалів – 3,2 тис.грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 0,2 тис.грн; 

- оплата енергоносіїв – 12,4 тис.грн. 

Виконання програми у 2020-2022 роках дало змогу: забезпечити 

збереженість документів з особового складу та документів тимчасового 

зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності 

майна та підпорядкування, що ліквідовуються і розташовані на території 

громади; опрацьовувати документи, що надійшли на зберігання згідно з 

правилами роботи архівних підрозділів; користуватися документами в 

службових, наукових, соціально- правових та інших цілях, надання архівних 

довідок, копій та витягів документів, що знаходяться на зберіганні юридичним 

особам та громадян; створити умови для гарантованого зберігання документів; 

забезпечити стабільне функціонування установи, зміцнити матеріально 

технічну базу трудового архіву та поліпшити умови праці працівників.   

Рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VIII «Про затвердження міських 

програм» була затверджена Програма підтримки та розвитку «Трудового 

архіву» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 82 

 

Про виконання Програми   

«Членські внески» на 2020-2022 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Членські внески» 

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

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 5-31/VII, керуючись 

ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Членські внески» на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, що 

додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                   Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 82 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми «Членські внески» на 2020-2022 роки 

 

Програма «Членські внески» на 2020-2022 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII. 

Метою членства Корюківської міської ради в Асоціації міст України є 

сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, 

міжнародній співпраці та обміну досвідом; більш тісна взаємодія та співпраця 

працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; сприяння більш ефективному забезпеченню 

фінансування соціально-економічних програм розвитку громади.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

У 2020 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 7,5 тис.грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 7,5 тис.грн.  

У 2021 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 21,3 тис.грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 21,3 тис.грн.  

У 2022 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 20,9 тис.грн, касові видатки за 2022 рік 

становлять 20,9 тис.грн.  

Основними заходами на виконання яких була спрямована Програма є:  

- виконання обов’язків члена Асоціації, визнання положень її Статуту та 

оплата членських внесків Корюківської міської радою, як дійсного члена 

Асоціації; 

- становлення та розвиток місцевого самоврядування; 

- запозичення провідного досвіду ефективного впровадження в життя 

програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту 

мешканців міста; 

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації службовців місцевого 

самоврядування, депутатів місцевої ради; 

-  співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх 

асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого 

самоврядування; 

- підтримка ділової активності в місті; 

- сприяння розвитку та вдосконаленню системи міжбюджетних відносин, 

фінансовому забезпеченню органів місцевого самоврядування у відповідності з 

витягами Європейської Хартії про місцеве самоврядування. 



Виконання заходів програми у 2020-2022 роках дало змогу забезпечити: 

участь Корюківської міської ради в Асоціації міст України, активну участь 

міста, яке представляє Корюківська міська рада, у суспільному житті громади, 

області та держави.  

Рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VIII «Про затвердження міських 

програм» була затверджена Програма «Членські внески» на 2023-2025 роки. 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 83 

 

Про виконання Програми відшкодування  

втрат підприємств, зумовлених різницею  

між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих  

тарифів на послуги з постачання теплової енергії  

для потреб населення міста Корюківка  

в опалювальному періоді 2021-2022 років    
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми відшкодування 

втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно 

обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії для потреб населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-

2022 років, затвердженої рішенням десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 3-10/VIІI, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми  відшкодування втрат 

підприємств, зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-2022 років, 

затвердженої рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 3-10/VIІI, що додається. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 83 

 

ЗВІТ  

про хід виконання Програми відшкодування втрат підприємств, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-2022 років 

 

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між 

розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в 

опалювальному періоді 2021-2022 років (далі – Програма) була прийнята 

рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від                      

10 грудня 2021 року № 3-10/VIІI. 

Метою  Програми є: 

- забезпечення протягом опалювального періоду 2021-2022 років 

безперервного надання в м. Корюківка послуг з постачання теплової енергії 

виконавцями цих послуг; 

- створення умов для забезпечення безперебійного функціонування 

підприємств у сфері теплопостачання; 

- недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг 

(населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії, розмір яких 

перевищуватиме розмір тарифів на вказані послуги, що застосовувались в 

опалювальному періоді 2020-2021 років; 

- уникнення навантаження на домогосподарства та недопущення зростання 

для них вартості послуг з постачання теплової енергії, враховуючи усі ризики 

щодо забезпечення стабільного функціонування підприємств у сфері 

теплопостачання, збоїв у їх роботі і наданні послуг для споживачів; 

- надання можливості здійснення своєчасних розрахунків підприємств у 

сфері теплопостачання за спожитий природний газ, інші енергоносії, що 

використовуються в якості сировини, а також з інших операційних витрат. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок та в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади.  

У 2021 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 355,0 тис.грн, касові видатки за 2021 рік не 

проводились. 

У 2022 році у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 966,2 тис.грн, касові видатки за 2022 рік 

становлять 948,6 тис.грн.  

Необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 



                                                                                                                   ДСК 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 84    

 

Про безоплатну передачу майна  

комунальної власності Корюківської міської  

територіальної громади у державну власність 
 

  

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 85 

 

Про надання дозволу на  

вчинення нотаріального правочину 
 

Розглянувши клопотання КЗ «Березнянський НРЦ» від 31.01.2023 року № 09-

05/53, заяву Лемеша Максима Сергійовича, вихованця КЗ «Березнянський НРЦ», 

який зареєстрований в с. Новоселівка Корюківського району Чернігівської області, 

вул. Партизанська, буд. ХХХХ, від 07.03.2023 року та додані до них документи, 

відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 року № 2342-V, спільного наказу Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді Міністерство освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерство праці та соціальної політики України від 

26.05.1999 року № 34/166/131/88, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл неповнолітньому Лемешу Максиму Сергійовичу, ХХХХ року 

народження, діяти за згодою піклувальника – Комунального закладу 

«Березнянський навчально – реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради в 

особі директора закладу Бурковської Євгенії Іванівни, що діє на підставі Статуту, 

при оформленні спадкової справи на житловий будинок в с. Новоселівка 

Корюківського району Чернігівської області по вул. Партизанська, буд. ХХХХ, що 

належав його матері Лемеш Олені Вікторівні, яка померла ХХХХ року, відповідно 

до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Рибинською сільською 

радою 05.09.2012 року. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному закладу «Березнянський навчально – 

реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради в особі директора закладу 



Бурковської Євгенії Іванівни, що діє на підставі Статуту, на представлення інтересів 

малолітньої дитини Лемеша Іллі Сергійовича, ХХХХ року народження, при 

оформленні спадкової справи на житловий будинок в с. Новоселівка Корюківського 

району Чернігівської області по вул. Партизанська, буд. ХХХХ, що належав його 

матері Лемеш Олені Вікторівні, яка померла ХХХХ року, відповідно до свідоцтва 

про право власності на нерухоме майно, видане Рибинською сільською радою 

05.09.2012 року. 

 

3. Оплату нотаріальних та інших послуг, пов’язаних з оформленням спадкових 

прав неповнолітнього Лемеша Максиму Сергійовичу, ХХХХ р.н., та малолітнього 

Лемеша Іллі Сергійовичу, ХХХХ р.н., здійснити за рахунок належних їм коштів у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

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

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка                            № 86 

 

Про надання дозволу діяти в 

інтересах малолітньої дитини 
 

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

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Цивільного 

кодексу України, Сімейного кодексу України, розглянувши заяву жителя                        

м. Корюківка Чернігівської області, ІІ пров. Садової, буд. ХХХХ, Олійника 

Андрія Івановича від 09.03.2023 року, додані до неї документи, керуючись ст. 

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

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Надати дозвіл Олійнику Андрію Івановичу на представлення інтересів 

малолітньої дитини Олійник Ангеліни Андріївни, ХХХХ року народження, при 

оформленні права власності на земельну частку (пай) по колишньому КСП ім. 

Горького Корюківської міської ради Чернігівської області, що належить їй 

відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.03.2020 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка                            № 87 

 

Про надання дозволу на укладання  

договорів купівлі-продажу в  

інтересах малолітньої дитини 
 

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

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

Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, розглянувши заяву 

жительки с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області, вул. 

Орловського, буд. ХХХХ, Теселько Юлії Володимирівни від 13.03.2023 року та 

додані до неї документи, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Надати дозвіл Теселько Юлії Володимирівні на укладення договору 

купівлі-продажу ½ частини житлового будинку з господарськими будівлями, 

що знаходиться за адресою: с. Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області, вул. Орловського, ХХХХ, на ім’я її малолітньої доньки Теселько Діани 

Олегівни, ХХХХ року народження. 

 

2. Надати дозвіл Теселько Юлії Володимирівні на укладення договору 

купівлі-продажу ½ частини земельної ділянки, кадастровий номер: 

7422485500:01:002:0161, що знаходиться за адресою: с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області, вул. Орловського, ХХХХ, на ім’я 

її малолітньої доньки Теселько Діани Олегівни, ХХХХ року народження. 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 88 

 

Про створення прийомної сім’ї та  

влаштування до неї дитини  
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

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

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

розглянувши заяву Мисника Віктора Дмитровича та Мисник Марини 

Миколаївни від 13.03.2023 року, враховуючи довідку Чернігівського обласного 

центру соціальних служб від 16.02.2023 року, рекомендацію Чернігівського 

обласного центру соціальних служб про включення до Єдиного електронного 

банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 

сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів від 21.02.2023 року, висновок Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради від 17.02.2023 року № 01-10/49, керуючись ст. 34 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити з 17 березня 2023 року прийомну сім’ю на базі сім’ї Мисника 

Віктора Дмитровича, ХХХХ року народження, та Мисник Марини Миколаївни, 

ХХХХ року народження, жителів с. Охрамієвичі Корюківського району 

Чернігівської області, вул. Польова, буд. ХХХХ. 

 

2. Влаштувати з 17 березня 2023 року до прийомної сім’ї Мисника Віктора 

Дмитровича, ХХХХ року народження, та Мисник Марини Миколаївни, ХХХХ 

року народження, жителів с. Охрамієвичі  Корюківського району Чернігівської 

області, вул. Польова, буд. ХХХХ, на виховання та спільне проживання дитину, 



позбавлену батьківського піклування, Жук Ольгу Іванівну, ХХХХ року 

народження. 

Малолітня Жук Ольга Іванівна, ХХХХ року народження, перебуває на 

первинному обліку у Службі у справах дітей Добрянської селищної ради 

Чернігівського району як дитина, позбавлена батьківського піклування, у 

зв’язку з тим, що її мати, Жук Галина Петрівна, померла 29.08.2022 року, 

рішенням Шацького районного суду Волинської області від 13.12.2022 року по 

справі № 743/326/22, провадження № 2/170/129/22 батько дитини Жук Іван 

Володимирович позбавлений батьківських прав. Рішенням виконавчого 

комітету Добрянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської 

області від 22.02.2023 року № 24 малолітній Жук Ользі Іванівні, 30.03.2016 

року народження, встановлено статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Малолітня Жук Ольга Іванівна, ХХХХ року народження, має малолітню 

сестру Жук Алісу Іванівну, ХХХХ року народження, яка перебуває в Центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей с. Хмільниця Чернігівського району 

Чернігівської області, вул. Шкільна, буд. 2. 

Майно та житло, які б належали малолітній Жук Ользі Іванівні, ХХХХ 

року народження, відсутні. 

 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

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

психічний розвиток прийомної дитини на прийомних батьків, які згідно статті 

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

дитини, є її законним представником і діють без спеціальних на те повноважень 

як опікун або піклувальник. 

 

4. Службі у справах дітей Корюківської міської ради: 

4.1. Забезпечити оформлення та ведення особової справи прийомної сім’ї 

та дитини, позбавленої батьківського піклування, Жук Ольги Іванівни, ХХХХ 

року народження, згідно з чинним законодавством. 

4.2. Укласти договір між прийомними батьками та Корюківською міською 

радою про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї (далі – Договір). 

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

проживання та виховання прийомної дитини. 

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

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

ознайомлення. 

 

5. Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради: 

5.1. Закріпити за вищевказаною прийомною сім’єю соціального 

працівника. 



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

надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування прийомної сім’ї. 

5.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

05 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

 

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

6.1. Забезпечити право на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти 

прийомною дитиною, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 

6.2. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                   

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

наявність одягу та навчального приладдя, систематичне відвідування занять та 

своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 

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

дитини, тощо. 

 

7. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради: 

7.1. Закріпити за прийомною дитиною дільничного лікаря. 

7.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичного 

огляду, здійснювати диспансерний нагляд за нею. 

7.3. Подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                  

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

батьками рекомендацій лікаря. 

 

8. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації: 

8.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

на дітей, грошового забезпечення прийомних батьків у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті на утримання прийомних сімей. 

8.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошового забезпечення 

прийомних батьків щомісяця до 20 числа. 

8.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення державної допомоги прийомним дітям, грошового 

забезпечення прийомних батьків за надання соціальних послуг у прийомних 

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

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

 

9. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області щорічно до 05 грудня 

подавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради звіт про відсутність 

проявів асоціальної поведінки з боку прийомних батьків та дитини. 



10. 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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 89 

 

Про припинення функціонування 

 прийомної сім’ї  
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейного кодексу України, 

Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови Кабінету Міністрів 

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

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

змінами) та від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі заяви жительки     

м. Корюківка Чернігівської області, вул. Осіння, буд. ХХХХ, Афанасенко 

Людмили Олександрівни, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 14 березня 2023 року функціонування прийомної сім’ї 

Афанасенко Людмили Олександрівни, жительки м. Корюківка Чернігівської 

області, вул. Осіння, буд ХХХХ, яка створена розпорядженням Корюківської 

районної державної адміністрації від 23.08.2013 року № 245 «Про створення 

прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини», відповідно до поданої 

Афанасенко Л.О. заяви та у зв’язку з закінченням прийомною дитиною 

Савченком О.В., ХХХХ р.н., навчання у закладі освіти. 

 

2. Припинити дію договору від 27.08.2013 року № 17 про влаштування 

дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї. 

 

3. Повідомити Управління соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 



медицини» Корюківської міської ради, відділ соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради про припинення функціонування 

прийомної сім’ї Афанасенко. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 90 

 

Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2023 рік 
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

23.02.2023 року № 03-05/61, 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» 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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 91 

 

Про звіти про виконання  

фінансових планів комунальних підприємств  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 02.03.2023 року № 23, 

Корюківського центру сімейної медицини від 09.03.2023 року № 03-05/71, 

відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 40 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради за ІV квартал 2022 року, 

що додається. 

 

2. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради за                         

ІІІ квартал 2022 року, що додається. 

 

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

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 92 

 

Про затвердження актів 
 

Розглянувши акти комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 

31.01.2023 року та від 28.02.2023 року, відповідно до листа Корюківської 

районної військової адміністрації Чернігівської області від 10.03.2022 року                     

№ 01-20/368, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись 

п. 4 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву», ст. 28 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

31 січня 2023 року про використання бензину автомобільного А-95 та дизельного 

палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської 

територіальної громади на загальну суму 105361,45 грн (сто п’ять тисяч триста 

шістдесят одна гривня 45 коп.), що додається. 

 

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

28 лютого 2023 року про використання бензину автомобільного А-95 та 

дизельного палива для забезпечення безперебійної життєдіяльності 

Корюківської територіальної громади на загальну суму 48238,54 грн (сорок вісім 

тисяч двісті тридцять вісім гривень 54 коп.), що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 93 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ», керуючись ст. 39 

Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 30 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради наступних осіб: 

1.1. Авраменка Дмитра Валерійовича, ХХХХ р.н., черга загальна, склад 

сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

20.02.2023 року № 03-05/146. 

1.2. Ананенка Бориса Олександровича, ХХХХ р.н., черга загальна, склад 

сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

24.02.2023 року № 03-05/159. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 94 

 

Про видачу ордеру 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 22.02.2023 року                      

№ 03-05/153 про видачу ордеру, керуючись Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

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

15, 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 № 35 по провул. 

Бульварному, будинок 2, в місті Корюківка лікарю – анестезіологу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Олешку Сергію Володимировичу, 1995 р.н., склад сім’ї 

– 1 особа. 

Загальна площа квартири – 42,5 м2, житлова площа будинку – 24,2 м2. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка                      № 95 

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

07.03.2023 року № 16, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

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

скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII (зі змінами), ст. 59 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

- Назаренко Олександрі Петрівні – жительці с. Білошицька Слобода 

(23.03.1933 р.н.); 

- Сірій Вірі Семенівні - жительці с. Баляси (25.03.1933 р.н.). 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти в 

сумі 1000,00 грн (одну тисячу гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги 

та в сумі 180,00 грн (сто вісімдесят гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка                        № 96 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  
 

Розглянувши подання підприємств, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII (зі змінами), 

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення, за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 

коп.) кожному: 

- Давиденко Наталію Володимирівну – головного економіста Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

Підстава: подання КП «Корюківкаводоканал» від 14.03.2023 року № 63. 

- Доропій Анжелу Олександрівну – техніка з експлуатації та ремонту 

устаткування Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ». 

Підстава: подання Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ» від 13.03.2023 року 

№ 135.  

- Носаченка Олександра Борисовича – слюсаря аварійно-відновлювальних 

робіт Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради. 

Підстава: подання КП «Убідьське» від 13.03.2023 року № 28.  

- Пустовойта Віталія Вікторовича – тракториста 3 розряду Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

Підстава: подання КП «Благоустрій» від 14.03.2023 року № 74. 

- Сомова Ігоря Володимировича – слюсаря-сантехніка ІІІ розрядку 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори. 

Підстава: подання Корюківської ЖЕК від 13.03.2023 року № 24.  



2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти в 

сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 450,00 грн (чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) для 

придбання квітів. 

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

14 березня 2023 року м. Корюківка № 97 

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Рябець Оксани Іванівни та додані до неї документи, 

керуючись Законом України «Про державні нагороди України», указом 

Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001 «Про почесні звання 

України», ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» Рябець 

Оксані Іванівні, жительці села Прибинь Корюківського району Чернігівської 

області, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох дітей. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                        Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 98 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 

30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 

4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

00 коп.) Лещенку Ігорю Миколайовичу (вул. Кошового, буд. ХХХХ, м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

поховання безробітного Летути Віктора Миколайовича, який помер 08.02.2023 

року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

00 коп.) Бабичу Сергію Федосійовичу (вул. Індустріальна, буд. 23, кв. ХХХХ,                             

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

поховання безробітного Бабича Леоніда Феодосійовича, який помер 28.02.2023 

року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

 



 

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

00 коп.) Залуцькій Руслані Валеріївні (вул. Зарічна, буд. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, ID-картка ХХХХ, орган, що видав ХХХХ), що 

здійснила поховання безробітного Браіло Євгена Валерійовича, який помер 

02.03.2023 року. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

00 коп.) Васюк Ірині Сергіївні (вул. Дудка, буд. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання 

безробітного Васюка Сергія Павловича, який помер 07.03.2023 року. 

4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 99 

 

Про надання допомоги на поховання 

учасників російсько-української війни 
 

Розглянувши заяви Матвієнка М.Ф., Минко Л.Ф. та додані до них 

документи, відповідно до Порядку надання разової матеріальної допомоги 

учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

гривень 00 коп.) Матвієнку Михайлу Федоровичу (вул. Лісова, буд. ХХХХ, с. 

Полісся Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, ID-картка ХХХХ, орган, що видав 

ХХХХ), що здійснив поховання Орішка Миколи Миколайовича, який помер 

01.03.2023 року, учасник російсько-української війни. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

гривень 00 коп.) Минко Людмилі Федорівні (вул. Бульварна, буд. 37 кв. ХХХХ,                

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт ХХХХ), що здійснила 

поховання Минка Анатолія Петровича, який загинув 03.03.2023 року під час 

участі в російсько-українській війні. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ філії – Чернігівське облуправління АТ «Ощадбанк». 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 100 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення жителя м. Корюківка Жовтого Анатолія Івановича 

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 

2-й Садовий, будинок № ХХХХ), власником якого на підставі свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно від 14.08.2012 року є Жовтий Анатолій 

Іванович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

провулок 2-й Садовий, будинок № ХХХХ. 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 101 

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши спільну заяву Суботи Т.І., Суботи І.С., Суботи С.С. щодо 

надання дозволу на виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно та додані до неї документи, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Суботі Тетяні Іванівні, Суботі Ігорю Сергійовичу та Суботі 

Сергію Сергійовичу на оформлення дубліката свідоцтва про право власності на 

житло, що розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

село Рибинськ, що було видано 29.12.1993 року на право спільної часткової 

власності по ¼ частці Суботі Сергію Володимировичу, Суботі Наталії 

Володимирівні, Суботі Ігорю Сергійовичу, Суботі Сергію Сергійовичу та 

зареєстроване 21.01.1994 року за № 176, у зв’язку із псування оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 29.12.1993 року, 

що видане Рибинською сільською радою Корюківського району Чернігівської 

області згідно з рішенням 14 сесії 21 скликання від 29.12.1993 року № 11, 

вважати недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 102 

 

Про погодження графіку 

планово-попереджувальних ремонтів 

АТ «Облтеплокомуненерго» 
 

Розглянувши клопотання Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Корюківській експлуатаційній дільниці Акціонерного 

товариства «Облтеплокомуненерго» Графік планово-попереджувального 

ремонту технологічного, електро-, КВП та А обладнання, теплових мереж та їх 

гідравлічне випробування на 2023 рік, що додається. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 103 

 

Про встановлення норм споживання 

послуг з постачання теплової енергії 
 

Розглянувши клопотання АТ «Облтеплокомуненерго» щодо встановлення 

норм споживання послуги з постачання теплової енергії на потреби споживачів               

м. Корюківка, керуючись п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», ч. 2 ст. 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у 

будівлі комунальних послуг, що затверджена наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України віл 

22.11.2018 року № 315, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити норми споживання послуги з постачання теплової енергії на 

потреби споживачів м. Корюківка, що надається Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго» в житлових будинках, які не оснащені комерційними 

приладами обліку теплової енергії, що додаються. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 06.09.2019 року № 349 «Про затвердження норм 

споживання». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 14.03.2023 року № 103 
 

 

Норми споживання послуги з постачання теплової енергії на потреби 

споживачів м. Корюківка, що надається Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго» в житлових будинках, які не оснащені 

комерційними приладами обліку теплової енергії 

 

№ 

з/п 

Адреса будинку Норми споживання теплової енергії 

у будівлі протягом опалювального 

періоду, Гкал/м2 

1 вул. Бульварна 10 0,167 

2 вул. Бульварна 11 0,167 

3 вул. Бульварна 12 0,167 

4 вул. Бульварна 14 0,156 

5 вул. Бульварна 16 0,115 

6 вул. Бульварна 2 0,167 

7 вул. Бульварна 3 0,167 

8 вул. Бульварна 4 0,167 

9 вул. Бульварна 9 0,167 

10 вул. Вокзальна 3 0,111 

11 вул. Зарічна 1-В 0,167 

12 вул. Зарічна 3 0,115 

13 вул. Передзаводська 6 0,112 

14 пров. Бульварний, 10 0,115 

15 пров. Бульварний, 6 0,156 

16 пров. Бульварний, 8 0,156 

17 вул. Слов’янська, 1 0,166 

18 вул. Слов’янська, 3 0,166 

19 вул. Слов’янська, 4 0,167 

20 вул. Франка, 5-А 0,114 

21 вул. Шевченка, 52 0,115 

22 вул. Шевченка, 71 0,167 

23 вул. Шевченка, 74-А 0,114 

24 вул. Шевченка, 75 0,156 

25 вул. Шевченка, 81 0,167 

 

 

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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 104 

 

Про звіти про роботу  

керівників підприємств,  

установ та організацій  

Корюківської міської ради 
 

Заслухавши звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіти про роботу керівників підприємств, установ та 

організацій Корюківської міської ради за 2022 рік, що даються. 

 

2. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій Корюківської 

міської ради: 

- виконувати доручення міського голови та виконавчого комітету 

Корюківської міської ради; 

- неухильно дотримуватись вимог установчих документів підпорядкованих 

їм підприємств, установ, організацій та умов контракту; 

- забезпечувати виконання завдань, покладених на підпорядковані їм 

підприємства, установи, організації; 

- діяти в межах наданих їм повноважень виключно в інтересах 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

3. Контроль за виконанням 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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 105 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальника                                     

КП «Корюківкаводоканал», керуючись Положенням про призначення, звільнення, 

умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, 

що належать до міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Бабича Сергія 

Володимировича за роботу у І кварталі 2023 року, 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 

 

14 березня 2023 року м. Корюківка № 106 

 

Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. 
 

Розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. щодо погодження вартості 

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

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

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити калькуляцію вартості експлуатації однієї години техніки 

фізичної особи–підприємця Сергійчука А.Л. для надання послуг Корюківській 

міській раді, а саме: 

- трактора ДТ–75 – 1160,20 грн з ПДВ; 

- вантажного автомобілю КАМАЗ 5511 – 1317,20 грн з ПДВ; 

- екскаватора-навантажувача JCB 3CX – 1428,20 грн з ПДВ; 

- мікроавтобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 CDІ – 760,00 грн з 

ПДВ; 

- екскаватор ЕО 2621 – 1040,20 грн з ПДВ; 

- каток ДУ-96, 8т – 864,20 грн з ПДВ. 

 

2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24 

листопада 2022 року № 375 та від 10 серпня 2022 року № 239 «Про погодження 

калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчук А.Л.» вважати такими, що 

втратили чинність в частині вартості експлуатації техніки, зазначеної в пункті 1 

даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 


