УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
( десята сесія сьомого скликання)

03 жовтня 2016 року
Про добровільне об’єднання
територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», керуючись ст.140 Конституції України,
ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
міська рада вирішила :
1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Андроники, Високе,
Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка Наумівської сільської ради; сіл Буда,
Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка Будянської сільської ради;
сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда Забарівської сільської ради;
сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця Тютюнницької
сільської ради; сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди,
Ховдіївка Брецької сільської ради; сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне
Сядринської сільської ради; села Хотіївка Хотіївської сільської ради; сіл
Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка
Рейментарівської сільської ради в Корюківську територіальну громаду з
адміністративним центром у місті Корюківка.
2. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного
об’єднання територіальних громад (Додаток 1).
3. Доручити Корюківському
міському голові Матюсі Ігорю
Валерійовичу звернутися до Чернігівської обласної державної адміністрації
з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття
нею рішення про призначення перших виборів депутатів Корюківської
міської ради та Корюківського міського голови в установленому законом
порядку.

4. Повноваження Корюківської
міської ради, міського голови
припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами
місцевого самоврядування, міським головою територіальної громади,
утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
5. Правонаступником всього майна, прав та обов’язків Корюківської
міської ради визнати Корюківську об’єднану територіальну громаду.
Міський голова

І.В.Матюха

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням десятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 03 жовтня 2016 року

План
організаційних заходів щодо добровільного
об'єднання територіальних громад
1.Забезпечити подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання
територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі
Інтернет;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
2.На офіційному сайті Корюківської міської ради створити рубрику
присвячену питанням об’єднання територіальних громад;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
3.Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення
перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних
громад;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
4.За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання
територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти
Статуту та Стратегічного плану розвитку Корюківської міської об’єднаної
територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
5.Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на
виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж
новоутвореної територіальної громади;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад

6.Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання
земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями
відповідних населених пунктів;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
7. З дня набрання чинності рішень про утворення об’єднаної територіальної
громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження,
передачі в оренду(користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію,
оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних
громад, що об’єдналися;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
8.Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у
комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у
них спеціальних служб;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
9.Звернутися до Чернігівської обласної та Корюківської районної рад щодо
передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і
техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню;
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад
10.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо
реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад.
Спільна робоча група та
виконкоми місцевих рад

Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про затвердження Положення
про тендерний комітет або
уповноважену особу (осіб)
Для організації та проведення процедур закупівель, відповідно до
Закону України «Про публічні закупівлі», Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
України від 30.03.2016 №557 «Про затвердження
Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу
(осіб)», керуючись ст.ст.25,26,59,60,73 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Положення про тендерний комітет або уповноважену
особу(осіб) КП «Корюківкаводоканал» (додається).
2. Затвердити Положення про тендерний комітет або уповноважену
особу(осіб) Корюківської житлово-експлуатаційної контори (додається).
3. Начальнику КП «Корюківкаводоканал» Галущенку С.В., начальнику
Корюківської ЖЕК Поляху М.Ф. забезпечити виконання вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» .
Міський голова

І.В.Матюха
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м. Корюківка
Про внесення змін до рішення першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання
від 16.11.2015 р. «Про затвердження структури
та чисельності працівників виконавчого апарату
міської ради та її виконавчого комітету»
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її
виконавчого комітету, враховуючи пропозиції міського голови Матюхи І.В.
щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату міської ради
та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст. 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України
№ 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" (із змінами),
міська рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 16.11.2015 року «Про затвердження структури та
чисельності працівників
виконавчого апарату міської ради та її
виконавчого комітету», виклавши п.1 цього рішення в такій редакції:
«1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату
Корюківської міської ради та її виконавчого комітету в такому складі:
Міський голова − 1
Секретар ради − 1
Перший заступник міського голови − 1
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 1

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету − 1
Спеціаліст І категорії (з організаційних питань) − 1
Спеціаліст І категорії (землевпорядник) − 1
Спеціаліст І категорії (з муніципального розвитку) − 1
Спеціаліст ІІ категорії − 1
Спеціаліст − 1
Фінансово-господарський відділ
Начальник відділу (головний бухгалтер) – 1
Спеціаліст ІІ категорії – 1
Спеціаліст − 1
Водій − 1
Прибиральниця – 1».

Технічні службовці

2. 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

І.В.Матюха
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м. Корюківка
Про прийняття в міську
комунальну власність майна
З метою поліпшення міського благоустрою та збільшення місць для
дозвілля дітей, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,
керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти в міську комунальну власність Корюківської міської ради
наступне майно загальною вартістю 196950,00 грн., а саме:
- комплект дитячо-спортивного паркового комплексу, розташованого за
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, в складі:
- гойдалка на пружині «Джип» − 1 шт.;
- карусель – 1 шт.;
- гойдалка-балансир великий − 2 шт.
- гойдалка подвійна на металевих стійках − 2 шт.;
- гойдалка подвійна на ланцюгах – 1 шт.;
- гойдалка для парка – 1 шт.;
- ігровий комплекс «Струмок-4» − 1 шт.;
- турнік подвійний металевий – 1 шт.;
- лавка садова зі спинкою (діаметр 42,3 мм) − 4 шт.;
- гімнастичний комплекс «Атлет-1» − 1 шт.;
- тенісний стіл для вулиці – 1 шт.;
- бруси класичні – 1 шт.;
- тренажер пресу анатомічний – 1 шт.;

- комплект дитячо-спортивного паркового комплексу, розташованого за
адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, в складі:
- тенісний стіл для вулиці – 1 шт.;
- гойдалка подвійна на металевих стійках – 1 шт.;
- гойдалка-балансир великий – 2 шт.;
- гойдалка на пружині «Джип» − 1 шт.;
- гойдалка подвійна на ланцюгах – 1 шт.
2. Передати зазначене в п. 1 цього рішення майно в господарське
відання та до статутного фонду Корюківської житлово-експлуатаційної
контори Корюківської міської ради.
3.Фінансово –господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) та
Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) здійснити
передачу – прийняття майна, вказаного у п.1 даного рішення, відповідно до
вимог чинного законодавства.
4. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) відповідно
до цього рішення внести зміни до Статуту підприємства та здійснити його
державну реєстрацію.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на списання
транспортного засобу
Розглянувши
клопотання
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» щодо списання транспортного засобу, враховуючи
рішення виконавчого комітету міської ради від 29.09.2016 р. № 293 та
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» дозвіл на
списання транспортного засобу в зв’язку з непридатністю його до подальшої
експлуатації, а саме:
- автомобіль ГАЗ 5312 тип фургон-С 1992 року випуску,шасі ХТН
531200 № 1389331, державний номер СВ 9483 АК у зв’язку з його повним
фізичним зносом.
2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) провести списання та
утилізацію запчастин та матеріалів відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

І.В.Матюха
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03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про створення Корюківської
молодіжної міської ради
З метою надання молоді міста Корюківка можливості
взяти
безпосередню участь як у формуванні міської політики з питань, які
впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набуття
досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить
створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і
успішної суспільно-політичної діяльності, керуючись статтею 15 Закону
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити положення про Корюківську молодіжну міську раду (далі
– Молодіжна рада) (додається).
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому
забезпечити формування складу молодіжної ради та затвердити її склад.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

І.В. Матюха

Затверджено
рішенням десятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 03.10.2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОРЮКІВСЬКУ МОЛОДІЖНУ МІСЬКУ РАДУ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Корюківська молодіжна міська рада (далі – Молодіжна рада) є
консультативно-дорадчим органом при міському голові, створеним для
здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної
політики, сприяння участі молоді міста у формуванні та реалізації
молодіжної політики міста в усіх сферах життя молоді, координації спільної
діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського
суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією
молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному
та економічному житті міста.
2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією
України, Законами України „Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”,
іншими актами чинного законодавства, рішеннями Корюківської міської
ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Корюківського міського
голови, а також цим Положенням.
3. Голова молодіжної ради - є радником міського голови з молодіжних
питань на громадських засадах.
4. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для
органів місцевого самоврядування, але мають зобов'язуючу дію для
представників та органів, які створені Молодіжною радою.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1. Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права,
законність,
демократизм,
гласність,
ініціативність,
матеріальна
незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

2. Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді міста можливість
взяти безпосередню участь як у формуванні міської політики з питань, які
впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути
досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить
створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і
успішної суспільно-політичної діяльності.
3. Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:
1. розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної
політики у місті;
2. сприяння
забезпеченню
координації
дій
органів
місцевого
самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній
сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;
3. розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і
молодіжних громадських організацій, ініціативних груп на засадах
партнерства, відкритості та прозорості;
4. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як
учасників навчально-виховного процесу;
5. координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного
самоврядування навчальних закладів, що діють на території міста, в
напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста;
6. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних
об'єднань громадян, учнівської молоді, студентів;
7. сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між міською радою та
представниками молоді міста з питань молодіжної політики;
8. внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо її рішень з
питань молодіжної політики;
9. сприяння залученню молоді до вирішення питань соціальноекономічного, політичного та культурного життя міста, шляхом розробки
та реалізації молодіжних програм;
10. сприяння розвитку учнівського самоврядування;
11. виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації
молодіжної політики у місті;
12. аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і
перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів
культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру,
розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування

патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної
громадської позиції молоді;
13. розвиток всебічних зв’язків молоді міста з молодіжними організаціями
нашої держави та інших держав;
14. підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення
проблем молоді міста;
15. поширення серед молоді волонтерського руxу, спрямованого на
поліпшення соціального становища та життя молоді міста;
16. сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної
свідомості молоді.
17. інші завдання, які не суперечать законодавству України.
3.ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1. Склад Молодіжної ради становить не більше 20 членів, які
працюють на громадських
засадах.
2.Персональний склад Молодіжної ради формується
письмових звернень бажаючих. За поданими заявами
персональний склад ради.

на підставі
формується

3.Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття
першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. На першому
організаційному засіданні з числа членів Молодіжної ради простою
більшістю голосів обирається голова Молодіжної ради.
4.Заступники голови Молодіжної ради обираються з числа членів
ради, за поданням голови Молодіжної ради.
4. ПОРЯДОК РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1.Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем
прийняття колегіальниx рішень представниками молоді міста є засідання
(наради).
2. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере
участь більшість представників від загального складу.
3. Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови
Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини радників від
загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в
місяць. У разі необхідності вирішення питання молодіжної політики,

молодіжну раду скликає міський голова або заступник міського голови з
питань діяльності виконкому.
4. Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді
протоколів, рекомендацій, які підписуються головою Молодіжної ради.
5. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1. Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з
питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.
2. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її
компетенції цим Положенням:
1. обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступників голови
Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;
2. утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для
виконання своїх повноважень;
3. в межах своїх повноважень приймає рішення;
4. направляє пропозиції до міської ради з питань молодіжної політики;
5. приймає рішення про дострокове припинення повноважень
Молодіжної ради;
6. одержує в установленому порядку від органів місцевого
самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується
напрямків та завдань Молодіжної ради;
7. розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Корюківської міської
ради;
8. розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи,
спрямовані на виконання своїх завдань;
9. затверджує порядок денний засідання;
10.
опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із
громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та
реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому
порядку;
11.
проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної
політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого
самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його
вдосконалення;
12.
узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих
громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм,

рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування
інтересів молоді;
13.
бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її
виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці
інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її
компетенції;
14.
подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань
правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
15.
систематично інформує громадськість, зокрема через засоби
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх
виконання;
16.
організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з
метою обміну досвідом;
17.
підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;
18.
здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству
України;
19.
рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо
інше не передбачено цим Положенням;
20.
рішення Молодіжної ради є обов’язковими до виконання її
членами;
6. ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1. Молодіжну раду очолює голова, який обирається членами
молодіжної ради більшістю голосів від присутніх на засіданні. Голова
Молодіжної ради подає на розгляд Молодіжної ради пропозиції про
призначення заступників та секретаря Молодіжної ради.
2. Голова Молодіжної ради:
1. представляє Молодіжну раду;
2. забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Корюківською міською
радою та її виконавчим комітетом;
3. вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
4. веде засідання (наради) Молодіжної ради.
5. підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;
6. забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;
7. має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання
Молодіжної ради.

8. У разі тимчасової відсутності Голови Молодіжної ради його обов'язки
виконує один із заступників Голови Молодіжної ради який має право
без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не
передбачено діючим законодавством України.

7. СЕКРЕТАР МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1. Секретар Молодіжної ради обирається на засіданні Молодіжної ради,
за поданням голови Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на
засіданні членів.
2. Секретар Молодіжної ради забезпечує поточну роботу Молодіжної
ради:
1. повідомляє членів Молодіжної ради про час і місце проведення
засідань Молодіжної ради та питання, які передбачається внести на
розгляд засідання Молодіжної ради;
2. організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться
на розгляд засідань Молодіжної ради;
3. забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до
виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і
організує контроль за їх виконанням;
4. сприяє членам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;
5. формує порядок денний засідання Молодіжної ради та погоджує його з
головою Молодіжної ради;
6. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково
припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови
Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних
радників Молодіжної ради.
8. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
1. Про свої засідання та проведену роботу Молодіжна рада надає
інформацію для розміщення на офіційному сайті Корюківської міської ради
та в соцмережах. Для координації даної діяльності обирається прес-секретар.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови,
керівники виконавчих органів Корюківської міської ради (за згодою) можуть
бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що
належать до їхньої компетенції.
2. На засідання постійних комісій Корюківської міської ради,
виконкому, сесії міської ради, при розгляді питань, які впливають на життя
молоді міста, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.
3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться
розпорядженням міського голови, за поданням голови Молодіжної ради або
за ініціативою міського голови.
4. Корюківська міська рада здійснює забезпечення Молодіжної ради
приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про розміщення малої
архітектурної форми –
погруддя Т.Г.Шевченка
Розглянувши спільну заяву громадських організацій «Свобода слова
нового століття», «Просвіта» щодо розміщення малої архітектурної
форми – погруддя Т.Г.Шевченка, керуючись статтею 12 Земельного
кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на розміщення малої архітектурної
погруддя Т.Г.Шевченка в сквері біля Корюківської школи
ім..О.С.Корнієвського (вул.Зарічна).

форми мистецтв

2. Виконавчому комітету Корюківської міської ради розглянути
питання щодо розміщення малої архітектурної форми – погруддя.
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

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів
Корюківської міської ради
Відповідно до ст. 25
самоврядування в Україні",

та

26

Закону

України

"Про

місцеве

міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту
Міський голова

І.В.Матюха

Звернення депутатів Корюківської міської ради
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
У країні спостерігається напружена соціально –економічна ситуація
на фоні стрімкого зубожіння населення. Стрімка інфляція, скорочення
робочих місць, аварійний стан житлово – комунальної сфери, що негативно
впливає на якість життя громадян.
Збільшення розміру тарифів на житлово – комунальні послуги, газ,
електрику призведе до різкого зниження рівня життя кожного
громадянина. В свою чергу відсутність коштів у населення призведе до
соціальної напруги.
Ми, як представники місцевого самоврядування не можемо стояти
осторонь нагальних проблем, що хвилюють людей.
Звертаючись до верховної ради України
та Кабінету Міністрів
України, вимагаємо:
1.Впровадження мораторію на підвищення з 1 листопада 2016 року
тарифів на житлово – комунальні послуги до покращення соціально –
економічної ситуації в країні і встановлення прозорого механізму
ціноутворення.
2. Заборони нараховувати та стягувати з населення пеню за
несвоєчасну сплату за комунальні платежі.
3.Заборони постачальникам тепла, газу, електроенергії виставляти
споживачам авансові рахунки за ненадані послуги.
4.Ухвалення Постанови ВР № 2597 «Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості
підвищення тарифів житлово – комунального господарства» .
Від Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг :
1.Розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування
підвищення тарифів на житлово – комунальні
послуги (опалення,
постачання гарячої води, електроенергії, водопостачання та водовідведення.
2.Негайного перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни
формули розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до
економічно обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку)
з метою подальшого зменшення комунальних тарифів.
3. Відновлення пільгової норми споживання газу для населення та
збільшення її до 2400 куб.м. на опалювальний сезон.
Закликаємо Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України
прислухатися до проблем людей на місцях і негайно врегулювати
проблему із підвищенням тарифів.
Ухвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання 03 жовтня 2016 року

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про запит депутата міської
ради Халецького В.В.
Заслухавши запит депутата міської ради Халецького Володимира
Володимировича та відповідно до ст. ст. 21,22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 13 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Підтримати та направити депутатський запит депутата міської
ради Халецького В.В. на розгляд до Корюківського відділення поліції
Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.
2.Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію
депутату міської ради Халецькому В.В. та повідомити міську раду
до 01 листопада 2016 року.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної
допомоги Божку В.М.
Розглянувши
заяву журналіста, літератора
Божка
Віктора
Миколайовича щодо надання фінансової підтримки на друкування книги
прози, на виконання міської Програми «Культурно – мистецький розвиток
міста та молодь Корюківщини» на 2016 рік , враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста та постійної комісії міської ради
з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної
політики, депутатської етики
та регламенту, керуючись
ст.ст.25,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Божку Віктору Миколайовичу безповоротну матеріальну
допомогу в розмірі 8 000 (вісім тисяч) гривень на друкування книги прози.
2. Виконавчому комітетові Корюківської міської ради провести виплату
матеріальної допомоги громадянину Божку В.М. в розмірі 8 000 (вісім тисяч)
гривень на друкування книги прози.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста та на постійну комісію міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

І.В.Матюха

Проект

(постійна комісія міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста)

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про надання пільги по орендній
платі за договором оренди майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення фізичної особи − підприємця Грося Артема
Юрійовича щодо надання пільги по сплаті орендної плати, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально –
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, а
також те, що орендар малих архітектурних форм не буде здійснювати
підприємницької діяльності в орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній, 8б
в період з 01.10.2016 р. по 01.05.2017 р., вкладає в поліпшення майна міської
комунальної власності власні кошти та виконує функції з охорони майна,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати ФОП Гросю Артему Юрійовичу з 1 жовтня 2016 року по 1
травня 2017 року пільгу по сплаті орендної плати за оренду майна міської
комунальної власності по вул. Вокзальній, 8б та встановити орендну плату в
розмірі 10% від розрахованої вартості.
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди
майна міської комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного
законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про відміну деяких
рішень міської ради
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 141
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
27.05.1993 р. № 70 в частині надання земельної ділянки під город у розмірі 0,10
га Лучку Юрію Вікторовичу по вул. Бульварна, 1/6, м. Корюківка в зв’язку з
поданою заявою.
1.1. Земельну ділянку, вказану в п. 1 даного рішення, прийняти до земель
запасу Корюківської міської ради.
2. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
13.05.1999 р. № 108 в частині надання земельної ділянки під город в р-ні
об’їзної дороги (так в рішенні) площею 0,0600 га Савченку Володимиру
Миколайовичу в зв’язку з поданою заявою.
2.1. Земельну ділянку, вказану в п. 2 даного рішення, прийняти до земель
запасу Корюківської міської ради.
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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяву Малиш Яни Яківни та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 Земельного
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.Внести зміни до Положення про плату за землю (далі – Положення), яке
затверджено рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 30.06.2016 р., доповнивши п. 12 Положення підпунктом 12.4.1. в
такій редакції, а саме:
«12.4.1. Розмір орендної плати за землю переглядатися кожні наступні
3 (три) роки, якщо договір оренди землі укладено на термін більше ніж як на
3 (три) роки. Якщо договір оренди землі укладений на термін менше ніж на
3 (три) роки − розмір орендної плати за землю переглядається відповідно до
вимог чинного законодавства та за згодою сторін.»
2. Враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 28.02.2006 року № 50 «Про надання дозволу на будівництво та узаконення
будівництва», внести зміни до п. 2 рішення п’ятої позачергової сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 24.05.2016 р. «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою», в частині надання дозволу Малиш
Яні Яківні на виготовлення документації із землеустрою щодо оформлення
земельної ділянки безоплатно у власність, виклавши її в новій редакції, а саме:

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку для
індивідуального гаражного будівництва (цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.05):
- Малиш Яні Яківні (зареєстрована за адресою: вул. Слов’янська, 1, кв. 3,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0100 га, яка розташована за адресою:
вул. Слов’янська, гараж №1а, м. Корюківка».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про розірвання та поновлення
договорів оренди землі
Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу
України, ст. 7, 31-33 Закону України "Про оренду землі", ст. 288 Податкового
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 16.05.2014 р.
з Ісаченком Олександром Сергійовичем, яка розташована за адресою:
пров. Лесі Українки І-й, 8, м. Корюківка, площею 0,0968 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1420, шляхом його розірвання за згодою сторін.
1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 1 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 31.03.2016 р.
з Чернишем Олександром Сергійовичем, яка розташована за адресою:
вул. Кошового, гараж №23, м. Корюківка, площею 0,0033 га, кадастровий
номер 7422410100:01:002:1562, шляхом його розірвання за згодою сторін.
2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про вилучення земельної
ділянки з постійного користування
та надання її в оренду
Розглянувши клопотання Корюківської районної ради, ФОП Мищенка
Олександра Михайловича, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст. 92, 142 Земельного кодексу України, ст. 7 Закон України "Про
оренду землі", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Вилучити з постійного користування Корюківської районної ради
земельну ділянку площею 0,0267 га за адресою: вул. Костюк Г., 18-а,
м. Корюківка, кадастровий № 7422410100:04:000:0003, цільове призначення –
для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування.
1.1. Перевести до земель комунальної власності Корюківської міської
ради земельну ділянку визначену в п. 1 даного рішення.
2. Дати дозвіл ФОП Мищенку Олександру Михайловичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною
цільового призначення з «для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування» на «для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості» площею орієнтовно 0,0267 га,
кадастровий № 7422410100:04:000:0003 по вул. Костюк Г., 18-а, м. Корюківка.
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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про надання земельної
ділянки в оренду
Розглянувши заяву громадянки Коваленко Валентини Павлівни та
додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.
12, 79-1, 122, 123, 142 Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону
України "Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Коваленко Валентині Павлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,1000 га, по вул. Соборна,
219, м. Корюківка.
1.1. Надати Коваленко Валентині Павлівні, ідентифікаційний номер
1428718841, що зареєстрована за адресою: вул. Свободи, 39, м. Корюківка, в
оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1325, за адресою: вул. Соборна, 219,
м. Корюківка,
терміном на 5 (п’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Встановити орендну плату у розмірі - 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.

2. 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

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про затвердження технічної
документації із землеустрою та надання
земельної ділянки в постійне користування
Розглянувши клопотання Корюківської районної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу
України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Корюківській районній раді технічну документацію із
землеустрою по складанню документів, що посвідчує право постійного
користування земельною ділянкою для будівництва та обслуговування
закладів культурно – просвітницького обслуговування площею 0,3060 га за
адресою: вул. Зарічна, 8, м. Корюківка.
1.1. Надати Корюківській районній раді (юридична адреса: вул.
Шевченка, 60, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 24839368) земельну ділянку площею
0,3060 га, кадастровий номер: 7422410100:01:003:1208, в постійне користування
для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького
обслуговування за адресою: вул. Зарічна, 8, м. Корюківка.
2. Рішення набуває чинності за умови перенесення підвідної лінії
електропередач до існуючих гаражів за адресою: вул. Шевченка, 79а,
м. Корюківка включно до вул. Шевченка, 79з, м. Корюківка.
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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва
та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79-1,
116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону
України "Про землеустрій"ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.01.:
- Яковенко Світлані Володимирівні (зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 24, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 24, м. Корюківка.
- Мойсієнко Марії Панасівні (зареєстрована за адресою: вул. Соборна, 172,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Соборна, 172, м. Корюківка.
- Коломієць Світлані Олександрівні (зареєстрована за адресою:
вул. Дудка, 119, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Дудка, 119, м. Корюківка.

- Дубині Любові Володимирівні (зареєстрована за адресою: Ткаченко, 30,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Ткаченко В., 30, м. Корюківка.
1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на земельну
ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних
ділянок 02.01.:
- Бондаренку Олександру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 262, м. Корюківка) та Бондаренко Ірині Володимирівні
(зареєстрована за адресою: Шевченка, 262, м. Корюківка) площею орієнтовно
0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 262, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства (цільовий
класифікатор земельних ділянок 01.03.):
- Бондаренку Олександру Анатолійовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Шевченка, 262, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 262, м. Корюківка.
- Рачек Галині Василівні (зареєстрована за адресою: вул. Спортивна, 12, кв. 1,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,2000 га, яка розташована за адресою:
вул. Спортивна, 12а, м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду:
- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, цільовий
класифікатор 14.02.:
- СФГ «УРОЖАЙ» (керівник Петренко В.М., юридична адреса: вул. Костюк
Г., 22, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 32230925) площею орієнтовно 0,0100 га,
яка розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22, м. Корюківка.
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, цільовий класифікатор 11.02.:
- ТОВ «КОРФАД» (директор Мисник О.М., юридична адреса:
пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 40234039) площею
орієнтовно 0,1500 га, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-А,
м. Корюківка.
- ТОВ «КОРФАД» (директор Мисник О.М., юридична адреса:
пров. Вокзальний, 13, м. Корюківка, код ЄДРПОУ 40234039), площею

орієнтовно 0,4000 га, яка розташована за адресою: пров. Індустріальний, 1-Г,
м. Корюківка.
4. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування,
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів
землеустрою.
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати
розроблені документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради
для прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність чи
користування.
6. 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

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого
селянського господарства, для будівництва індивідуальних гаражів та інші
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Шерстюк Ірині Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Лісова, 12, м. Корюківка.
1.1. Передати Шерстюк Ірині Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Лісова, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1320,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Дачна, 20,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3045103484.

2. Затвердити Милейку Олегу Валерійовичу та Поплюйко Ярославі
Валеріївні документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну
сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,0600 га, по пров. Суворова,
2-а, м. Корюківка.
2.1. Передати Милейку Олегу Валерійовичу, зареєстрований за
адресою: вул. Українська, 62 (раніше вул. Горького), м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2852819191 та Поплюйко Ярославі Валеріївні,
зареєстрована за адресою: пр-т Перемоги, 54-а, м. Київ, ідентифікаційний
номер 2774408028 безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по пров. Суворова, 2-а,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1200, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Коноваленку Івану Володимировичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,1000 га, по вул. Миру, 7, м. Корюківка.
3.1. Передати Коноваленку Івану Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по
вул. Миру, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1533,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Партизанська, 27, с. Наумівка, Корюківський район, ідентифікаційний
номер 3228603115.
4. Затвердити Ісаченку Олександру Сергійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,0968 га, по пров. Лесі Українки І-му, 8, м. Корюківка.

4.1. Передати Ісаченку Олександру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0968 га, по
пров. Лесі Українки І-му, 8, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1420, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: пров. Корнієвського, 21, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2825320777.
5. Затвердити Стельмах Парасковії Іванівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого
селянського господарства, цільовий класифікатор земельних ділянок 01.03.,
площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка.
5.1. Передати Стельмах Парасковії Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1590, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 55-А,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2149710460.
6. Затвердити Муравйовій Ользі Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Дружби, 26, м. Корюківка.
6.1. Передати Муравйовій Ользі Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Дружби, 26, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1327,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Дружби, 26, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1570724620.
7. Затвердити Бондаренку Олександру Івановичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 57, м. Корюківка.
7.1. Передати Бондаренку Олександру Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Дудка, 57, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1204, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 57, ідентифікаційний
номер 2848011777.
8. Затвердити Стельмах Парасковії Іванівні та Стельмах Олесі
Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), цільовий
класифікатор земельних ділянок 02.01., площею 0,0600 га, по
вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка.
8.1. Передати Стельмах Парасковії Іванівні, зареєстрована за адресою:
вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2149710460,
та Стельмах Олесі Леонідівні, зареєстрована за адресою: вул. Святошинська,
35-А, кв. 67, м. Вишневе, Київська область, ідентифікаційний номер
2939603281, безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га, по вул. 8-го Березня, 55-А,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1588, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Пономаренко Валентині Володимирівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 81, м. Корюківка.
9.1. Передати Пономаренко Валентині Володимирівні безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Перемоги, 81, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1326, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, 81, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1997710123.
10. Затвердити Чернишу Сергію Леонідовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва
індивідуальних гаражів, цільовий класифікатор земельних ділянок 02.05.,
площею 0,0033 га, по вул. Кошового, гараж № 23, м. Корюківка.
10.1. Передати Чернишу Сергію Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0033 га,
по вул. Кошового, гараж № 23, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1568, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 42, кв. 6, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2386007936.
11. Затвердити Кузьминському Сергію Миколайовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
ведення особистого селянського господарства, цільовий класифікатор
земельних ділянок 01.03., площею 0,0500 га, по вул. Пушкіна, 51,
м. Корюківка.
11.1. Передати Кузьминському Сергію Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0500 га, по вул. Пушкіна, 51, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1322, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
Зареєстрований
за
адресою:
вул.
Пушкіна,
51,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2580506736.
12. Затвердити Боковенко Валентині Корніївні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01.,
площею 0,1000 га, по вул. Гоголя, 12, м. Корюківка.
12.1. Передати Боковенко Валентині Корніївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Гоголя, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1201,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Гоголя, 15, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1989709622.
13. Затвердити Дзюбі Володимиру Олексійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 18, м. Корюківка.

13.1. Передати Дзюбі Володимиру Олексійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Перемоги, 18, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1321, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 18, ідентифікаційний
номер 2596407573.
14. Затвердити Кравченко Валентині Степанівні проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок 02.01., за
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 120, м. Корюківка.
14.1. Передати Кравченко Валентині Степанівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по
вул.
8-го
Березня,
120,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1589, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. 8-го Березня, 121,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1712906925.
15. Затвердити Пацюку Володимиру Миколайовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), цільовий класифікатор земельних ділянок
02.01., площею 0,0600 га, по вул. Свободи, 23-б, м. Корюківка.
15.1. Передати Пацюку Володимиру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Свободи, 23-б, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1207, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Нова, 16, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2263506956.

16. 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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення восьмої
сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 26.08.2016 року
«Про затвердження Положення про
тендерний комітет Корюківської міської ради»
З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту відповідно
до ч. ч. 1, 2 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі”, Примірного
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб),
затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557,
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 26 серпня 2016 року «Про затвердження Положення
про тендерний комітет Корюківської міської ради», виклавши п.2 цього
рішення у новій редакції, а саме:
«2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі:
- голова тендерного комітету – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;
- заступник голови тендерного комітету – Яковець Сергій Миколайович,
спеціаліст 1 категорії міської ради;
- секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, спеціаліст 1 категорії
міської ради;
- Музиченко Вікторія Вікторівна , спеціаліст II категорії міської ради;

- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету міської ради.»
2. 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

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про дострокове припинення
повноважень міського голови
Корюківської територіальної
громади Матюхи І.В.
Розглянувши особисту заяву
міського голови Корюківської
територіальної громади
Матюхи Ігоря Валерійовича до Корюківської
міської ради сьомого скликання від 03.10. 2016 року , про складення ним
повноважень міського голови Корюківської територіальної громади за
власним бажанням, керуючись пунктом 16 частини першої ст.26, пунктом
1 частини першої ст. 79, частинами другою та третьою ст.42, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1.Взяти до відома звернення з особистою заявою міського голови
Корюківської територіальної громади Матюхи Ігоря Валерійовича до
Корюківської міської ради сьомого скликання , про складення ним
повноважень міського голови Корюківської територіальної громади за
власним бажанням.
2.Припинити
повноваження
міського голови Корюківської
територіальної громади Матюхи Ігоря Валерійовича достроково в зв’язку з
поданою заявою за власним бажанням.
3.Визначити, що з моменту дострокового припинення повноважень
міського голови Корюківської територіальної громади Матюхи І.В. і до
моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових
виборах відповідно до закону:

- повноваження
міського голови Корюківської
територіальної
громади в частині скликання та проведення сесій Корюківської міської
ради тимчасово здійснює секретар Корюківської міської ради Олійник
Світлана Олександрівна;
- повноваження
міського голови Корюківської територіальної
громади в частині роботи виконавчого апарату Корюківської міської ради
та її виконкому, виконавчого комітету Корюківської міської ради
тимчасово здійснює перший заступник міського голови Корюківської
територіальної громади Малиш Леонід Володимирович.
4.Секретарю
Корюківської міської ради Олійник С.О. у термін,
визначений частиною третьою статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» звернутися до Верховної ради України з
клопотанням щодо призначення позачергових виборів Корюківського
міського голови.
5.Дане рішення набуває чинності з моменту прийняття і підлягає
оприлюдненню на офіційному сайті міської ради.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про умови оплати праці першого
заступника Корюківського міського
голови, секретаря ради та внесення
змін до Положення про умови
оплати праці та матеріальне стимулювання
(преміювання) працівників виконавчого
апарату Корюківської міської ради
та її виконавчого комітету,
затвердженого рішенням першої
сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 16.11.2015 року
Враховуючи
подану
заяву
Корюківським
міським головою
Матюхою І.В. про складення достроково повноважень міського голови
Корюківської територіальної громади та з метою
стабільної роботи
виконавчого апарату міської ради та її виконкому,керуючись ст. 26, ст. 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.Встановити, тимчасово, на період до набуття
повноважень
новообраного міського голови, що преміювання першого заступника
міського голови, секретаря ради за особистий вклад в загальні результати
роботи здійснюється протягом виконання ними повноважень у розмірі:
- першого заступника міського голови 200 відсотків;
- секретаря ради 200 відсотків, в межах видатків, затверджених на
оплату праці та економії фонду оплати праці.

2. Внести зміни та доповнити Положення про умови оплати праці та
матеріальне стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату
Корюківської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого
рішенням першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
16.11.2015 року, а саме: після слів : міський голова (у всіх відмінках)
доповнити словами : «особа яка виконує відповідні повноваження міського
голови (у всіх відмінках). Крім пунктів, які стосуються умов оплати праці
та преміювання виключно міського голови.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.

Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(десята сесія сьомого скликання)
03 жовтня 2016 року
м. Корюківка
Про звернення депутатів Корюківської
міської ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету
Відповідно до ст. 25
самоврядування в Україні",

та

26

Закону

України

"Про

місцеве

міська рада в и р і ш и л а :
1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту
Міський голова

І.В.Матюха

Звернення Корюківської міської ради
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо недопущення зупинення
реформи бюджетної децентралізації у 2017 році
Відповідно до проекту закону України про Державний бюджет України на 2017 рік
реєстраційний №5000 та похідних законопроектів щодо внесення змін до Податкового
кодексу України та Бюджетного кодексу України фактично нівелюються всі досягнення
бюджетної децентралізації 2015-2016 рр.
Звертаємо вашу увагу на те, що податкова база дохідної частини місцевих бюджетів
фактично не змінюється, водночас зростає навантаження за видатками, так як передається
на рівень місцевих бюджетів фінансування такої галузі як освіта (крім заробітної плати
педагогічних працівників) та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
закладів охорони здоров’я. Водночас для часткової компенсації даних видатків в проекті
бюджету на 2017 рік передбачено додаткову дотацію на утримання закладів освіти та
охорони здоров’я, проте даний компенсаційний ресурс передбачений лише для обласних
та районних бюджетів. При цьому фінансування аналогічних видатків для бюджетів міст
обласного значення та бюджетів об’єднаних територіальних громад - не передбачено.
Також звертаємо вашу увагу на те, що на сьогоднішній день склалася напружена
ситуація щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень в
частині компенсації перевізникам за перевезення пільгових пасажирів. Відповідно до
статті 143 Конституції України органам місцевого самоврядування можуть надаватися
законом окремі повноваження органів виконавчої влади. В такому випадку держава
фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного
бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом
порядку окремих загальнодержавних податків.
На підставі викладеного Корюківська міська рада звертається до вас з клопотанням в
остаточній редакції проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2017
рік» та похідних законопроектах щодо внесення змін до Податкового та Бюджетного
кодексів України врахувати наступне:
1. Здійснити перерозподіл додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони
здоров’я включивши до розрахунків міста обласного значення та об’єднані територіальні
громади, або включити дану дотацію до освітньої та медичної субвенції;
2. Збільшити обсяги освітньої субвенції для забезпечення видатків на оплату праці
непедагогічним працівникам, а також для забезпечення анонсованого підвищення
заробітної плати педагогам;
3. Врегулювати питання фінансування компенсації за пільгове перевезення пасажирів
шляхом надання місцевим бюджетам цільової дотації з державного бюджету;
4. З метою стимулювання добровільного об’єднання територіальних громад внести
зміни до додатку №3 проекту Державного бюджету України на 2017 рік, збільшивши
обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад (КПКВК 2761130) у загальному фонді
бюджету до 2 000 000 тис.грн.
Ухвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання 03 жовтня 2016 року

