
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 20.02.2023 р. № 17 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 22.02.2023 року 

 

1. Про встановлення тарифу (вартості квитка) на перевезення пасажирів 

на міському автобусному маршруті загального користування. 

2. Про нагальну закупівлю твердопаливних котлів. 

3. Про погодження примусовго відчуження майна. 

4. Про оренду майна міської комунальної власності. 

5. Про надання дозволу на представлення інтересів малолітньої дитини. 

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

7. Про затвердження висновку про доцільність усиновлення малолітньої 

дитини. 

8. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

9. Про внесення змін до складу прийомної сім’ї у зв’язку із зміною 

сімейного стану. 

10. Про надання статусу службового житла. 

11. Про видачу ордеру. 

12. Про продовження терміну дії ордера. 

13. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

14. Про надання разової матеріальної допомоги. 

15. Про надання допомоги на поховання. 

16. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. 

17. Про впорядкування адресного господарства. 

18. Про знесення зелених насаджень. 

19. Про визначення місць виїзної торгівлі. 

20. Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. 

21. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради/ 

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

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2022 року м. Корюківка                           № 44 

 

Про встановлення тарифу  

(вартості квитка)  

на перевезення пасажирів  

на міському автобусному маршруті  

загального користування 
  

Розглянувши звернення ФОП Кадинського В.В. про встановлення тарифу 

на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті «Милейки-АЗС» 

міський № 2, подані розрахунки тарифів, керуючись Законом України «Про 

автомобільний транспорт», наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 

від 17.11.2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на 

послуги пасажирського автомобільного транспорту», ст.ст. 28, 30 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Встановити тариф на перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування «Милейки – АЗС» міський №2 

запропонованого перевізником в розмірі 12,00 грн (дванадцять гривень 00 

коп.)  за одну поїздку. 

 

2. Встановити з 01.03.2023 року вартість квитка для проїзду одного 

пасажира на міському автобусному маршруті загального користування 

«Милейки – АЗС» міський №2, що була запропонована виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради, в розмірі 3,00 грн (три гривні 00 коп.) за одну поїздку. 

 

3. Відшкодування різниці між тарифом на послуги з перевезення пасажирів 

та вартістю квитка, згідно якого передбачено відшкодування компенсації 

(різниці) між розміром (тарифом), що запропонований перевізником (12,00 грн), 

та розміром квитка, що запропонований виконавчим комітетом Корюківської 

міської ради (3,00 грн), буде здійснюватися відповідно до Програми перевезення 



пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року 

№ 4-9/VIII. 

 

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

Корюківської міської ради від 23 грудня 2015 року № 325 «Про погодження 

тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах» та рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 22 лютого 2018 року № 68 

«Про встановлення вартості одного квитка на проїзд в автобусах на міських 

маршрутах». 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка                           № 45 

 

Про нагальну закупівлю 

твердопаливних котлів 
  

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., враховуючи доручення начальника 

Корюківської районної військової адміністрації від 22.02.2023 року № 01-07/380, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. З метою безперебійного функціонування критичної інфраструктури 

(об’єктів теплопостачання), враховуючи довготривалі строки виготовлення 

обладнання Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради до 27 лютого 2023 року забезпечити придбання котлів КВТ-1500МА 

в комплекті в кількості трьох штук та СПТ 104 (140 м3) в комплекті в кількості 

одна штука шляхом укладання договору закупівлі. 

 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 46 

 

Про погодження примусового відчуження майна 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 47 

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши лист Корюківського центру сімейної медицини від 22.02.2023 

року № 03-05/60, враховуючи рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15.12.2022 року № 8-17/VIII «Про передачу майна 

міської комунальної власності», відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Внести зміни до договору оренди від 25.11.2022 року № 3/2022 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності, а саме: будівлі ФП 

загальною площею 87,12 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, с. Буда, вул. Центральна, буд. ХХХ, укладеного з 

Квартирно – експлуатаційним відділом м. Чернігів, замінивши сторону 

Орендодавця та Балансоутримувача з Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на Корюківську міську 

раду шляхом складення додаткової угоди та акту про заміну сторони договору.  

 

2. Виконавчому апарату міської ради, Корюківському центру сімейної 

медицини забезпечити виконання даного рішення. 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка                            № 48 

 

Про надання дозволу на представлення   

інтересів малолітньої дитини 
 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», ст. 17 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», ст. 761 Цивільного кодексу України та ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу 

України, розглянувши заяви жителя с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області, вул. Л.Українки, буд. 45 Марчука Віктора Миколайовича 

від 01.02.2023 року та жительки с. Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області, вул. Бишівська, буд. 5, кв. 65 Столяренко Анни Василівни від 

01.02.2023 року, додані до них документи, керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Надати дозвіл Марчуку Віктору Миколайовичу та Столяренко Анні 

Василівні на представлення інтересів малолітньої дитини Марчук Софії 

Вікторівни, 07.01.2010 року народження при укладенні договору купівлі-

продажу картоплесховища, що знаходиться в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області, вул. Гагаріна, буд. ХХХХ. 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 49 

 

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 Черноморченко Аліни Сергіївни та Черноморченка Віталія 

Анатолійовича від 17.02.2023 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 16.02.2023 року, висновок Служби 

у справах дітей Корюківської міської ради від 17.02.2023 року № 01-10/30,  

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити з 22 лютого 2023 року прийомну сім’ю на базі сім’ї 

Черноморченко Аліни Сергіївни, 04.11.1990 року народження, та 

Черноморченка Віталія Анатолійовича, 13.12.1989 року народження, жителів  

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, вул. 8 Березня, буд. 

ХХХХ. 

 

2. Влаштувати з 22 лютого 2023 року до прийомної сім’ї Черноморченко 

Аліни Сергіївни, 04.11.1990 року народження, та Черноморченка Віталія 

Анатолійовича, 13.12.1989 року народження, жителів м. Корюківка 



Корюківського району Чернігівської області, вул. 8 Березня, буд. ХХХХ на 

виховання та спільне проживання дитину, позбавлену батьківського 

піклування, Герасименко Вероніку Віталіївну, 18.12.2022 року народження. 

Малолітня Герасименко Вероніка Віталіївна, 18.12.2022 року народження, 

перебуває на первинному обліку у Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради як дитина, позбавлена батьківського піклування, у зв’язку з тим, що вона 

покинута її матір’ю в пологовому відділенні Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Чернігівської області та записом у свідоцтві про народження дитини 

відомостей про батьків відповідно до частини другої статті 135 Сімейного 

кодексу України.  

Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради Чернігівської 

області від 17.01.2023 року № 8 малолітній Герасименко Вероніці Віталіївні, 

18.12.2022 року народження, встановлено статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Відомості про братів чи сестер, майно чи житло малолітньої Герасименко 

Вероніки Віталіївни, 18.12.2022 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 (Одерій О.А.): 

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

та дитини, позбавленої батьківського піклування, Герасименко Вероніки 

Віталіївни, 18.12.2022 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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 50     

 

Про затвердження висновку  

про доцільність усиновлення малолітньої дитини 
 

Розглянувши ухвалу Корюківського районного суду Чернігівської області 

від 01.06.2022 року по справі № 736/171/23, номер провадження 2-о/736/13/23 

про відкриття судом провадження у справі щодо усиновлення малолітньої 

дитини та представлені документи, керуючись Законом України «Про охорону 

дитинства», ст.ст. 207, 208, 211, 212, 214, 219, 226, 228, Сімейного кодексу 

України, ст. 312 Цивільно-процесуального кодексу України, ст. 34 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність усиновлення дитини та 

відповідність такого усиновлення її інтересам. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 22.02.2023 року № 50 

 

 

ВИСНОВОК 

Корюківської міської ради як органу опіки та піклування про доцільність 

усиновлення Смаглюка Дмитра Романовича, 08.04.2020 року народження, 

громадянами Шакалом Денисом Миколайовичем та Шакал Юлією Юріївною  

та відповідність такого усиновлення її інтересам 

 

На виконання ухвали Корюківського районного суду Чернігівської області 

від 30.01.2023 року по справі №736/171/23, номер провадження 2-о/736/13/23 

щодо розгляду в суді справи про усиновлення громадянами України Шакалом 

Денисом Миколайовичем та Шакал Юлією Юріївною, жителів с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської області, вул. Вокзальна, буд. ХХХХ, 

малолітньої дитини Смаглюка Дмитра Романовича, 08.04.2020 року народження, 

Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та піклування 

повідомляє наступне: 

03.10.2022 року до Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

звернулись громадяни України Шакал Денис Миколайович та Шакал Юлія 

Юріївна, жителі с. Воловики Корюківського району  Чернігівської області, вул. 

Вокзальна, буд. 41,з заявою про постановку їх на облік як кандидатів в 

усиновлювачі. Службою у справах дітей Корюківської міської ради було вивчено 

документи, які надали Шакал Денис Миколайович та Шакал Юлія Юріївна, 

обстежено умови їх проживання, проведено співбесіду з ними. Після цього 

05.10.2022 року під № 3 Шакал Денис Миколайович та Шакал Юлія Юріївна 

були поставлені на облік у Службі у справах дітей Корюківської міської ради, як 

кандидати в усиновлювачі. 

Шакал Денис Миколайович та Шакал Юлія Юріївна перебувають у шлюбі 

з 23.06.2022 року (до цього близько 10 років проживали в громадянському 

шлюбі), власних дітей вони не мають. 

Відповідно до висновку Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 05.10.2022 року № 01-10/161 громадяни України Шакал Денис Миколайович 

та Шакал Юлія Юріївна можуть бути усиновлювачами, з правовими наслідками 

усиновлення вони ознайомлені. Обставин, які б перешкоджали громадянам 

Шакалу Денису Миколайовичу та Шакал Юлії Юріївні бути усиновлювачами, 

не виявлено.  

Шакал Юлія Юріївна працює на посаді соціального працівника відділення 

соціальної допомоги вдома по селу Воловики Забарівського старостинського 

округу Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, отримує 

стабільну заробітну плату. За місцем роботи характеризується позитивно. 

Шакал Денис Миколайович працює на посаді підсобного робітника за 

цивільно-правовим договором у Товаристві з обмеженою відповідальністю 



«Забарівське», має стабільний дохід. За місцем роботи характеризується 

позитивно, стягнень не має, претензії до якості виконання ним робіт відсутні.  

За місцем проживання характеризуються позитивно, спиртних напоїв не 

вживають. 

Сім’я проживає в будинку, який придбали недавно, але нотаріально не 

оформили. Крім того Шакал Ю.Ю. належить відповідно до рішення 

Корюківського районного суду Чернігівської області від 17.08.2022 року по 

справі № 736/702/22, номер провадження 2/736/223/22, 1/3 частина будинку з 

надвірними будівлями та спорудами по вул. Вокзальна, буд. ХХХХ в с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської області.  

Будинок, де проживає родина, складається з двох кімнат, кухні, веранди, 

опалення пічне. В даний час у будинку ведеться ремонт. Санітарний стан добрий, 

кімнати умебльовані, наявна побутова техніка та необхідні речі, постільна 

білизна, одяг, взуття. Сім’я повністю забезпечена продуктами харчування, 

обробляють присадибну ділянку, тримають птицю, порося. В користуванні 

мають автомобіль. 

Шакал Ю.Ю. та Шакал Д.М. пройшли медичний огляд. За станом здоров’я 

– здорові. Згідно витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей 

про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявні судимості» 

Міністерства Внутрішніх Справ України станом на 15 серпня 2022 року Шакал 

Денис Миколайович та станом на 17 серпня 2022 року Шакал Юлія Юріївна на 

території України до кримінальної відповідальності не притягувались, не знятої 

чи не погашеної судимості не мають, в розшуку не перебувають. 

Вони пройшли навчання в Чернігівському обласному центрі соціальних 

служб для прийомних батьків і 14 вересня 2022 року отримали відповідну 

довідку. Відповідно до рекомендації Чернігівського обласного центру 

соціальних служб від 19 вересня 2022 року подружжя Шакал включено до 

Єдиного електронного банку про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів.   

Відповідно до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

Чернігівської області від 21 вересня 2022 року № 285 на базі родини Шакала 

Дениса Миколайовича та Шакал Юлії Юріївни створено прийомну сім’ю, куди 

влаштовано на виховання та спільне проживання дитину, позбавлену 

батьківського піклування, Смаглюка Дмитра Романовича, 08 квітня 2020 року 

народження. Дитина перебуває на первинному обліку у Службі у справах дітей 

Сосницької селищної ради Корюківського району Чернігівської області. Мати 

дитини Смаглюк Ярина Леонідівна рішенням Сосницького районного суду 

Чернігівської області від 30 червня.2022 року по справі № 745/172/21, номер 

провадження 2/745/110/22 позбавлена батьківських прав. Відомості про батька у 

свідоцтві про народження малолітньої дитини записано відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України. Рішенням виконавчого комітету 

Сосницької селищної ради Чернігівської області від 02.08.2022 року №157 

малолітньому Смаглюку Дмитру Романовичу, 08.04.2020 р.н. встановлено статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування.  



Дитина Смаглюк Дмитро Романович, 08.04.2020 р.н. має правові підстави 

для усиновлення. З 02.09.2022 року він перебуває на місцевому обліку з 

усиновлення у службі у справах дітей Корюківської районної державної 

адміністрації Чернігівської області, на дитину складено анкету з усиновлення. 

Зі станом здоров’я малолітньої дитини Смаглюка Дмитра Романовича,                    

08 квітня 2020 року народження, Шакал Ю.Ю. та Шакал Д.М. ознайомлені. 

Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та піклування, 

враховуючи викладене вище вважає, що дитина Смаглюк Дмитро Романович, 

08.04.2020 року народження, може бути усиновленим громадянами України, 

Шакалом Денисом Миколайовичем та Шакал Юлією Юріївною, жителями                   

с. Воловики Корюківського району Чернігівської області, вул. Вокзальна,                  

буд. ХХХХ, так як дане усиновлення відповідає інтересам малолітньої дитини, 

зокрема щодо її виховання в сім’ї, забезпечення найвищих інтересів щодо 

стабільних та гармонійних умов її життя. 

 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка                       № 51 

 

Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування   
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

рішення Корюківського районного суду Чернігівської області від 29.12.2022 

року по справі № 736/1318/22, номер провадження 2/736/321/2 про позбавлення 

батьківських прав Аврамцева Д.О. та Бредихіної А.М., з метою соціального 

захисту дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Аврамцеву Максиму Дмитровичу, 24.04.2021 року народження, уродженцю             

м. Слов’янськ Донецької області, у зв’язку з позбавленням батьківських прав 

обох батьків дитини Аврамцева Дмитра Олексійовича та Бредихіної Анастасії 

Миколаївни. 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 52     

 

Про внесення змін до складу прийомної сім’ї  

у зв’язку із зміною сімейного стану 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», абз. 2 п. 6 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 заяви Рубана В.В., 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 16.02.2023 року, висновок Служби 

у справах дітей Корюківської міської ради від 17.02.2023 року № 01-10/33, 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни з 22 лютого 2023 року до складу прийомної сім’ї 

Гончаренко Ірини Василівни у зв’язку із зміною сімейного стану, а саме 

одруженням. 

 

2. Ввести в прийомну сім’ю Гончаренко Ірини Василівни прийомним 

батьком Рубана Віктора Валентиновича, 25.12.1975 року народження. 

 

3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради внести зміни до 

договорів про влаштування на виховання та спільне проживання дітей до 

прийомної сім’ї від 22.04.2013 року № 16 та від 25.11.2022 року № 20.  



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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка                       № 53 

 

Про надання статусу службового  

житла  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про надання статусу 

службового житла, керуючись ст.ст. 15, 118 Житлового кодексу Української РСР, 

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень наступний об’єкт 

нерухомості: 

- двокімнатну квартиру № 35 в будинку 2 по провулку Бульварному в місті 

Корюківка. 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка                       № 54 

 

Про видачу ордеру 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 13.02.2023 року             

№ 03-05/127 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, 118 Житлового кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

Зарічній, будинок 1 в місті Корюківка лікарю – терапевту Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Кожем’яко Наталії Володимирівні, 1974 р.н., склад 

сім’ї – 1 особа. 

Загальна площа квартири – 24,4 м2, житлова площа квартири – 12,6 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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 55 

 

Про продовження терміну дії ордера 
 

Розглянувши заяву Ариніч Н.О., керуючись ст. 58 Житлового Кодексу 

Української РСР, п. 8 ч. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити Ариніч Наталії Олександрівні термін дії ордера на службове 

жиле приміщення від 08.10.2017 року, що був виданий відповідно до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11.04.2017 року № 129 на 

квартиру № ХХХХ в будинку 5В по вул. Франка в м. Корюківка, строком на 1 

місяць з дати прийняття даного рішення. 

 

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 

  

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 56 

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Телеги Наталії Володимирівни 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» Телезі 

Наталії Володимирівні, жительці села Перелюб 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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 57 

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви Довгуши Л.Л., Коломієць С.А. та додані до них 

матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп.) Довгуші Людмилі Леонідівні (вул. Довженка, буд. 3,  

кв. ХХХХ, с. Сядрине Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії НК ХХХХ) на ліквідацію 

наслідків стихійного лиха (пожежі). 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

2. Відмовити Коломієць Світлані Анатоліївні у наданні разової 

матеріальної допомоги у зв’язку з тим, що відсутні підстави, передбачені 

Положенням про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги, для виплати таких коштів. 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 58 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви Хом’як О.С., Тройни Н.В. 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.) Хом’як Ользі Степанівні (пров. Бульварний, буд. 10 кв. ХХХХ,                                

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

здійснила поховання безробітного Хом’яка Романа Володимировича, який помер 

09.02.2023 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.) Тройні Наталії Вікторівні (вул. Робітнича, буд. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової 

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

поховання безробітного Білоуса Олега Миколайовича, який помер 17.02.2023 

року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

UA ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

 



 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 59 

 

Про надання допомоги на поховання 

учасника російсько-української війни 
 

Розглянувши заяву Соловей В.І. та додані до неї документи, відповідно до 

Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам російсько-

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

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

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

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

гривень 00 коп.) Соловей Валентині Іванівні (вул. Соборна, буд. ХХХХ, м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер 

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

поховання Солов’я Андрія Володимировича, який загинув 13.02.2023 року під 

час участі в російсько-українській війні. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 60 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх 

фактичному розташуванню на території міста Корюківка Корюківської 

територіальної громади 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, вулиця 

Крупської, будинок ХХХХ), спадкоємицею після померлої власниці якого на 

підставі Свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 

від 12.04.1972 року № 125 та Свідоцтва про право на спадщину від 12.04.1972 

року № 123 Кучер Галини Купріянівни є її дочка Прайс Римма Олександрівна, 

присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Стржалковського, будинок ХХХХ. 

 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – нежитловій будівлі 

(попередня адреса - Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто 



Корюківка, вулиця Г. Костюк, будинок ХХХХ), власником якого на підставі 

Договору купівлі-продажу від 22.07.2009 року № 2319 є Алексієнко Олександр 

Леонідович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Г. Костюк, будівля ХХХХ. 

 

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

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Червонохутірська, будинок ХХХХ), спадкоємцем після померлої власниці 

якого на підставі Свідоцтва про право власності на спадщину за законом від 

14.07.1983 року № 857 Пацук Ніни Кирилівни є її син Пащук Володимир 

Петрович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Червонохутірська, будинок ХХХХ. 

 

4. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо змінених адрес об’єктам нерухомого 

майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва.   

 

5. 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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 61 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», керуючись ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (по вулицях Мічуріна,             

буд. 29, 8-го Березня, буд. 68а, Червонохутірська, буд. 75/1, буд. 88/2 міста 

Корюківка) від 14.02.2023 року №№ 1-4, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного 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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 62 

 

Про визначення місць виїзної торгівлі   
  

Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., Потапенко З.К., 

Єрмоленко Г.М., Васильченко В.А., Ювженко Н.В., Мельничук Г.М., 

Васильченко О.М., Черниша О.О. від 08.02.2023 року, Дуреко Р.Ф. від 12.01.2023 

року, керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, Законом 

України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичним особам - підприємцям на торгівлю 

вінками, корзинами та квітами по вул. Вокзальна, 6 в м. Корюківка біля магазину 

«Слов’янські шпалери» (зі сторони вул. Передзаводська, крім проїжджої частини 

вулиці), з 09 квітня 2023 року по 09 травня 2023 року включно. 

 

2. Зобов’язати заявників укласти з Корюківською житлово-експлуатаційною 

конторою договори на вивезення сміття з території, зазначеної в п. 1, на період 

здійснення ними торговельної діяльності. 

 

3. Зобов’язати заявників, що здійснюють виїзну торгівлю, дотримуватися 

Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 63 

 

Про організацію суспільно корисних робіт  

в умовах воєнного стану 

 

З метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

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

відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і 

соціальному розвитку, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до 

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 753, враховуючи 

розпорядження начальника Корюківської районної військової адміністрації від 

20.01.2023 року № 7, введення воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні» (зі змінами), керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Запровадити трудову повинність та організувати суспільно корисні 

роботи в умовах воєнного стану на території Корюківської міської 

територіальної громади. 

 

2. Затвердити Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в 

умовах воєнного стану на території Корюківської міської територіальної 

громади (далі- Перелік), що додається, та встановити, що у разі нагальної 

потреби можуть бути запроваджені види суспільно корисних робіт, не 

передбачені Переліком. 

 

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

Корюківської міської ради, визначаються місцями проведення суспільно 



корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

4. Рекомендувати Корюківській філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості сприяти залученню зареєстрованих безробітних осіб до виконання 

суспільно корисних робіт на території Корюківської міської територіальної 

громади.  

 

5. Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються 

зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, 

організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

5.1. Встановити, що фінансування здійснюється шляхом спрямування 

коштів на оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, сплату єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплату проїзду 

в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку (у разі 

потреби). 

 

6. У разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих 

безробітних КП «Благоустрій» та/або КП «Убідьське» укласти договір про 

організацію та фінансування суспільно корисних робіт з Корюківською філією 

Чернігівського обласного центру зайнятості. 

6.1. З кожною особою, залученою до суспільно корисних робіт, укласти 

строковий трудовий договір. 

 

7. Контроль за виконанням цього 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 22.02.2023 року № 63 

                                                         

ПЕРЕЛІК 

видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану  

на території Корюківської міської територіальної громади 

 

1. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на 

об’єктах забезпечення життєдіяльності. 

2. Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг. 

3. Будівництво захисних споруд цивільного захисту, швидкоспоруджуваних 

захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів, 

протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та 

інших інженерних споруд спеціального призначення. 

4. Ремонт і будівництво житлових приміщень. 

5. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до 

використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих наземних 

або підземних приміщень під найпростіші укриття. 

6.  Вантажно-розвантажувальні роботи.  

7. Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, 

сінокосіння). 

8. Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, 

громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості 

самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та 

воєнного характеру, в тому числі в пунктах незламності. 

9. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок 

бойових дій. 

10. Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної безпеки 

на випадок надзвичайних ситуацій. 

11. Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку. 

12. Упорядкування, відновлення та благоустрій кладовищ, прибережних смуг, 

природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд. 

13. Заготівля дров для опалювального сезону. 

14. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих 

побутових відходів. 

15. Плетіння маскувальних сіток для потреб Збройних Сил України. 
 

 

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 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 64 

 

Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 21.02.2023 року № 53, 

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 «Благоустрій» Корюківської міської ради за ІV квартал 2022 року, 

що додається. 

 

2. 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 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 лютого 2023 року м. Корюківка № 65 

 

Про внесення змін в організацію  

освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік у 

дошкільному закладі Корюківської міської ради  
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка» від 21.02.2023 року № 01-

20/25, керуючись листом Міністерства освіти та науки України від 15.06.2022 

року № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими потребами», від 

27.07.2022 року № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», з метою надання якісних 

освітніх послуг, у тому числі дітям, які мають порушення мовлення та зору та 

потребують надання їм корекційно-розвиткової та психолого-педагогічної 

допомоги, враховуючи введення воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 

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

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області на 

2022/2023 навчальний рік, що була затверджена рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30.08.2022 року № 264 (зі змінами, рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 24.11.2022 року № 386), а 

саме: 

1.1. Погодити роботу п’ятьох груп відповідного віку – І молодша група, ІІ 

молодша група, середня група, старша (інклюзивна) група, логопедична група. 

 

2. Встановити, що решта умов організації освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік у Корюківському дошкільному навчальному закладі № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 



Чернігівської області, що були передбачені рішеннями виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30.08.2022 року № 264 та від 24.11.2022 року                   

№ 386, залишити без змін. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 


