
                                                      
                                                          У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
    Розглянувши лист  КП «Корюківкаводоканал», заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва,  керуючись Земельним Кодексом України, Законом України ”Про 
місцеве самоврядування в Україні“, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Вилучити з постійного користування комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради земельну ділянку розміром 
0,2719 га по вул. І.Франка, на якій розташована свердловина № 4. 
1.2 Зобов'язати комунальне  підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської 
міської ради внести зміни в Державний акт  на право постійного користування 
земельною ділянкою. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
   
 



                                                                                                                                         
                                                      У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
(дванадцята  сесія шостого  скликання) 

 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення та надання  
земельних ділянок в оренду 
 

    Розглянувши заяви громадян та додані матеріали,  заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва,  керуючись ст.ст.12, 123, 142 Земельного Кодексу України , Законом 
України “ Про оренду землі”, ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування 
в Україні“ 

міська рада  в и р і ш и л а : 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують  право спільної сумісної оренди на земельну ділянку для 
індивідуального гаражного будівництва  площею 0,0031 га  Нагалюк Ніні 
Володимирівні, Нагалюк Наталії Володимирівні, Масевич Вікторії Володимирівні 
по вул. Кошового, гараж № 137-А, м. Корюківка.  
1.1. Надати Нагалюк Ніні Володимирівні, ідентифікаційний номер – 2377409503, 
зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, пров. Бульварний,13, кв. 5, Нагалюк 
Наталії Володимирівні ідентифікаційний номер – 3352005204, зареєстрована за  
адресою: м. Київ, вул. Родимцева, 7-А (гуртожиток), Масевич Вікторії 
Володимирівні ідентифікаційний номер – 3190401320 ,  зареєстрована за  адресою: 
м. Рівне, вул. Клима Савура,1 кв.9, у спільну сумісну  оренду земельну ділянку 
площею 0,0031 га для індивідуального гаражного будівництва , кадастровий номер 
7422410100:01:002:1118 по вул. Кошового, гараж № 137-А, м. Корюківка, 
терміном на один рік  Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки 
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Подгорновій 
Олені Василівні для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0681 га по       
вул. Братчикова, буд. № 4, м. Корюківка.  
2.1. Надати Подгорновій Олені Василівні ідентифікаційний номер – 2490215201 ,  
зареєстрована за  адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 14, кв.39, в  оренду 



земельну ділянку площею 0,0681 га для  будівництва та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0972 по вул. Братчикова, буд. № 4, м. Корюківка 
терміном на один рік.  Встановити орендну плату у 3 (трикратному) розмірі ставки 
земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому законом порядку. 
3. Затвердити технічну документацію щодо складання документів, що посвідчують 
право оренди на земельну ділянку для виробничої діяльності площею 4,7732 га 
товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» за адресою : м. Корюківка, 
вул. Дудка, 17 
3.1 Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» земельну ділянку 
площею 4,7732 га, кадастровий номер – 7422410100:01:003:0213, в оренду для 
виробничої діяльності, терміном на 49 ( сорок дев'ять ) років,  по вул. Дудка,17,    
м. Корюківка 
Встановити орендну плату у розмірі 4 (чотири) відсотки нормативної грошової 
оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
4. Затвердити технічну документацію щодо складання документів, що посвідчують 
право оренди на земельну ділянку для виробничої діяльності площею 0,9055 га 
товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» за адресою : м. Корюківка, 
вул. Дудка, 17- Б. 
4.1 Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» земельну ділянку 
площею 0,9055 га, кадастровий номер – 7422410100:01:003:0214, в оренду для 
виробничої діяльності, терміном на 49 ( сорок дев'ять ) років,  по вул. Дудка,17-Б, 
м. Корюківка 
Встановити орендну плату у розмірі 4 (чотири) відсотки нормативної грошової 
оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
5.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  публічному 
акціонерному товариству «Будівельна компанія «Домобудівник» загальною 
площею 0,2214 га із земель запасу в  оренду  для будівництва житлового будинку 
по вул. Шевченка, 50-А на території Корюківської міської ради  в межах 
населеного пункту. 
5.1. Надати публічному акціонерному товариству «Будівельна компанія 
«Домобудівник» земельну ділянку площею 0,2214 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1109 в оренду для будівництва житлового будинку за адресою: 
м. Корюківка вул. Шевченка, 50-А терміном 2 ( два ) роки - на період будівництва. 
Встановити орендну плату у розмірі 3 (трьох ) відсотків нормативної грошової 
оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законом 
порядку. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
документів, що посвідчують  право оренди на земельну ділянку Гордієнку Миколі 
Михайловичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0631 га по вул. Робітнича,     
буд. № 40, м. Корюківка.  



6.1. Надати Гордієнку Миколі Михайловичу ідентифікаційний номер – 
2440107519,  зареєстрований за  адресою: с. Савинки, Корюківського району  в  
оренду земельну ділянку площею 0,0631 га для  будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0889 по вул. Робітнича, 40, м. Корюківка 
терміном на двадцять п’ять років. Встановити орендну плату у 3 (трикратному) 
розмірі ставки земельного податку. Оформити договір оренди у встановленому 
законом порядку. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 
 
Міський голова                                                                            І. В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про виплату десяти окладів 
спеціалісту І категорії Кучмі О.П. 
у зв’язку  з виходом на пенсію  
 
 
 
    В зв’язку із звільненням з роботи в органах місцевого самоврядування та 
виходом на пенсію спеціаліста І категорії Кучми Олександри Петрівни та 
враховуючи стаж перебування на посадах в органах місцевого самоврядування 
більше десяти років, керуючись ст.14, 21 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» та ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а: 

 
1. Виплатити спеціалісту І категорії Кучмі Олександрі Петрівні одноразову 
грошову допомогу у розмірі 10 місячних посадових окладів, як таку, що не 
отримувала при призначенні пенсії. 
 
2. Начальнику фінансово – господарського відділу ( головному бухгалтеру ) 
міської ради Кіктєвій І.Л. здійснити виплату згідно чинного законодавства.  

 
 

Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                         
                                                      У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про відміну рішень "Про дозвіл на виготовлення  
технічної  документації із землеустрою  по 
безоплатному оформленню та видачі державних  
актів на право власності на земельні ділянки" 
 
   Розглянувши заяву Халімана М.М. та інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, 
будівництва, керуючись  Земельним Кодексом України,  Законом України  
”Про місцеве самоврядування в Україні“,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмінити рішення 2 сесії Корюківської міської ради  6 скликання від 
14.12.2010 р. ”Про  дозвіл на виготовлення  технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки“ в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовним розміром 
0,10 га Кльові Анатолію Григоровичу, по вул. Куйбишева, 27,  м. Корюківка. 
2. Відмінити   рішення 28 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 
24.02.2010 р. ”Про  дозвіл на виготовлення  технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки“ в  частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для  ведення 
особистого селянського господарства  орієнтовним розміром  0,03 га  
Коноваленку Сергію Максимовичу по пров. Колгоспному І, буд. № 26,             
м. Корюківка.  
 
Міський голова                                                               І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                    
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
дев’ятої сесії Корюківської  
міської ради шостого скликання  
від  20 січня  2012 року 
«Про міський  бюджет на 2012 рік» 
 
Згідно  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 
міська рада вирішила.: 
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від  20 січня  2012 року «Про 
міський бюджет на 2012 рік», а саме : 
 
1.1. Пункти 1, 2,8 рішення викласти новій редакції :  
   «1.Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2012 рік в сумі 
9306,9 тис. грн. 
  Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7262,4        
тис. грн., спеціального фонду бюджету  2044,5 тис. грн., у тому числі 
бюджету розвитку 999,2 тис. грн. (додаток №1).» 
  
« 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у 
сумі 10626,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду 
бюджету у сумі 7667,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 
2959,3 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (додаток № 2). 
    Установити розмір внутрішнього фінансування  міського бюджету по 
загальному фонду у сумі 404,8 тис. грн., по спеціальному фонду  у сумі 
914,8 тис. грн. за рахунок залишків коштів ,що склалися на 01.01.2012 року 
(додаток 6).»  



« 8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на  загальну суму 3583,0 
тис. грн. (додаток №5).» 
         
1.2.  Додатки 1,2,4,5  рішення міської ради від  20 січня   2012 року  «Про 
міський бюджет на 2012 рік» викласти у новій редакції (додаються ).  
       
Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань  планування соціально –економічного ,культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський  голова                                                           І.В.  Матюха



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення  
другої сесії Корюківської міської  
ради шостого скликання від 14.12.2010 року 
«Про затвердження структури,  
чисельності, виконавчого апарату  
міської ради та витрат на його утримання» 
 
    З метою упорядкування роботи виконавчого апарату міської ради та 
враховуючи пропозиції міського голови Матюхи Ігоря Валерійовича, 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін,  
керуючись п. 5 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 
року « 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 : 
 
 Внести зміни та доповнення до рішення другої сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 14.12.2010 року, виклавши його в такій редакції: 
 
1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату Корюківської 
міської ради в такому складі: 

Міський голова – 1  
Секретар ради – 1 

     Заступник міського голови  з питань виконавчих органів ради - 1 
Керуючий справами / секретар/ виконавчого комітету – 1  

 
 



Фінансово – господарський відділ 
Начальник відділу /головний бухгалтер/ - 1  
Спеціаліст ІІ категорії – 1  

Загальний відділ 
Спеціаліст 1  категорії  /землевпорядник/ – 1 
Спеціаліст 1  категорії  - 1  
Спеціаліст ІІ  категорії  - 1  
Спеціаліст  - 1 

Технічні службовці 
Водій – 1  
Прибиральниця – 1  
 

2. Встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 
важливої роботи:  
- міському голові Матюсі Ігорю Валерійовичу враховуючи, що він 
безпосередньо займається розробленням нормативно-правових актів,  
проводить експертизу проектів таких актів та за виконання особливо важливої 
роботи надбавку в розмірі 100 % посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг та надбавки за вислугу років. 
- секретарю міської ради, заступнику міського голови  з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючому справами ( секретарю ) виконавчого 
комітету у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг, посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років; 
 - начальнику фінансово – господарського відділу ( головному бухгалтеру ) 
міської ради, яка безпосередньо займається розробленням проектів нормативно 
– правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, надбавку у розмірі 
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 
особи місцевого самоврядування та надбавку за вислугу років. 
 
3. Надати право міському голові Матюсі І.В. встановлювати працівникам 
виконавчого апарату міської ради ( крім зазначених в п. 2 цього рішення )  
надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи 
в межах визначених чинним законодавством. 
 
4. Установити, що в разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості 
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені в пунктах 2,3 цього рішення 
надбавки можуть за розпорядженням міського голови скасовуватися або розмір 
їх зменшуватись. 
 
5. Здійснювати преміювання міського голови за особистий вклад в загальні 
результати роботи щомісяця у межах затверджених видатків на оплату праці та 
економії фонду оплати праці в розмірі 55 відсотків посадового окладу. 
5.1. Здійснювати преміювання: 

- міського голови за особистий вклад в загальні результати роботи 
щомісяця в розмірі 55 відсотків посадового окладу; 



- секретаря ради, заступника міського голови, керуючого справами 
(секретаря) виконкому за особистий вклад в загальні результати роботи 
щомісяця в розмірі до 100 % посадового окладу 
в межах видатків, затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці 
на підставі розпорядження міського голови. 
5.2. Встановити, що розмір щомісячного преміювання секретаря ради,  
заступника міського голови та керуючого справами (секретаря) виконкому 
здійснюється в порядку та у відповідності до показників в роботі, визначених 
Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 
виконавчого апарату Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 
дванадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 27 липня 
2012 року «Про затвердження Положення про преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам виконавчого апарату Корюківської міської 
ради». 
 
6. Установити, надавати та виплачувати міському голові, секретарю міської 
ради, заступнику міського голови, керуючому справами (секретарю) 
виконавчого комітету міської ради: 
6.1. Премію до Дня місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати, до державних, професійних свят та 
ювілейних дат у розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах видатків, 
затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 
6.2. Матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 
для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати, в межах видатків, затверджених на оплату 
праці та економії фонду оплати праці. 
6.3. Виплати передбачені пунктами 6.1.- 6.2. цього рішення здійснюються  
згідно Положення про преміювання посадових осіб виконавчого апарату 
Корюківської міської ради та на підставі розпорядження міського голови. 
 
7. Згідно наказу Мінпраці України «Про умови оплати праці робітників, 
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
органів» від 02.10.96 р. № 77, встановити надбавки: 
водієві: 
а) за напруженість у роботі у розмірі 50% тарифної ставки /місячного окладу/; 
б) за класність 1 клас – 25% тарифної ставки за відпрацьований час; 
в) за ненормований робочий день – 25% тарифної ставки за відпрацьований час. 
Техпрацівниці: 
- доплату в розмірі 10% місячного окладу, за використання дезинфікуючих 
засобів у роботі. 
7.1. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни надбавка, зазначена в підпункті а) пункту 7, 
скасовується, або її розмір зменшується. 



7.2. Надбавки нараховуються, зменшуються або знімаються в кожному 
конкретному випадку лише за розпорядженням міського голови. 
 
8. Здійснювати преміювання працівників виконавчого апарату, надавати їм 
матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань та 
допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в межах та 
розмірах згідно чинного законодавства та на підставі Положення про 
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого 
апарату Корюківської міської ради згідно розпорядження міського голови. 
 
9. Рішення шостої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
27.07.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2010 
року «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату та витрат 
на його утримання» вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                         
                                                      У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про  внесення уточнень до рішень  
 Корюківської міської ради  
“Про приватизацію земельних ділянок “ 
 
    Розглянувши заяву Цакуна І.Ю., заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Внести уточнення  в рішення  тринадцятої сесії Корюківської міської ради  
двадцять другого скликання   від 11.09.1997 р. “Про приватизацію земельних 
ділянок” в частині передачі безоплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 
Цакуну Івану Юхимовичу  слід читати:   
 -   Цакуну Івану Юхимовичу  -  по вул. Перемоги, 2а, м. Корюківка  замість - по 
вул. Перемоги, 6. 
2.Внести уточнення в п.1- 1.2 рішення четвертої сесії шостого скликання  
Корюківської міської ради від 22 березня 2011 р.  ”Про  приватизацію земельних 
ділянок“  в частині  передачі безоплатно у власність земельної ділянки Єфіменку 
Олегу Борисовичу  для індивідуального гаражного будівництва  слід читати:  
- Єфіменку Олегу Борисовичу  – по вул. Кошового, гараж № 4, замість вул. 
Франка – Кошового гараж № 4.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                               І.В Матюха 
 



                                                                                                                                         
                                                      У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року       
м. Корюківка 

Про дозвіл на виготовлення проектно -                          
технічної документації на земельні ділянки                 
 
   Розглянувши  заяви  громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись Земельним Кодексом України,  Законом 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 
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:   
  - Панкратьєву Сергію Васильовичу  – орієнтовним розміром  0,04 га по вул. 
Шевченка, буд. 23, кв. 2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Шевченка, буд. 23, кв. 2. 
 - Кльові Анатолію Григоровичу - орієнтовним розміром   0,10 га  по вул. 
Куйбишева, 27.Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Куйбишева, 14.  

  - Філімоновій Світлані Вікторівні – орієнтовним розміром  0,06 га по вул. 
Франка, буд.2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Франка, буд. 2, м. Корюківка.   

- Єременку Михайлу Валентиновичу, зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Колгоспна, 91 та Єременку Сергію Валентиновичу, зареєстрований за 
адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Миколаївка, вул. Радянська, 
буд.23 – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Колгоспна, 9, м. Корюківка, у 
спільну сумісну власність.    



- Стосенку Петру Григоровичу  – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Перемоги, буд.9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Перемоги, буд.9. 
- Ющенку Володимиру Івановичу - орієнтовним розміром   0,10 га  по вул. 
Франка, буд. № 69. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Франка, буд. 
№ 69  м. Корюківка. 

     - Розумійко Ніні Григорівні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Мічуріна, 
буд. 31, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,                       
пров. Бульварний,1а, кв.19, м. Корюківка.   

   - Шарабурі Аллі Лаврентіївні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Гоголя,    
буд. 1, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, по вул. Гоголя, 
буд. 1,  м. Корюківка.   
- Копачу Сергію Миколайовичу - орієнтовним розміром   0,10 га                          
по вул. Жовтнева, буд. № 35 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:                  
м. Корюківка, вул. Жовтнева, буд. № 35 , м. Корюківка. 
- Бондаренко Олександрі Михайлівні – орієнтовним розміром  0,10 га                 
по вул. Мічуріна, буд. 19, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою м. Корюківка,  
вул. Мічуріна, 19. 

    - Борисенко Марії Павлівні – орієнтовним розміром  0,10 га по вул. Лісовій,      
буд. 26, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою м. Корюківка,                          
вул. Братчикова,32, кв.3. 
- Сластьону Павлу Івановичу - орієнтовним розміром   0,10 га  по вул. Дачна, 
буд. № 23 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,                  
вул. Маяковського, буд. № 9. 
- Бойку Сергію Михайловичу - орієнтовним розміром   0,06 га  по вул. Зелена, 
буд. № 16 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Кіровоградська обл.,        
м. Знам'янка, вул. Калініна, буд. № 111, кв.12. 
- Селюку Анатолію Михайловичу - орієнтовним розміром   0,10 га                       
по вул. Колгоспна, буд. № 59 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:            
м. Корюківка, вул. Колгоспна, 59. 

    - Єрмоленко Ользі Петрівні – орієнтовним розміром  0,09 га                                   
по вул.  Стржалковсько, буд. № 24, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою                
м. Корюківка,  вул. Гагаріна, буд. № 41. 
- для ведення особистого селянського господарства:                                       

- Бардакову Миколі Павловичу – орієнтовним розміром  0,0239 га                     
по вул. Перемоги, буд.38, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:                 
м. Корюківка, вул. Перемоги, буд.38. 
 - Стосенку Петру Григоровичу  – орієнтовним розміром  0,02 га                          
по вул. Перемоги, буд.9, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. 
Корюківка, вул. Перемоги, буд.9. 

     - Бондаренко Олександрі Михайлівні – орієнтовним розміром  0,02 га по вул.   
       Мічуріна, буд 19, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою м. Корюківка,  вул.  
       Мічуріна,19. 



 - Копачу Сергію Миколайовичу - орієнтовним розміром   0,04 га                      
по вул. Жовтнева, буд. № 35 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:            
м. Корюківка, вул. Жовтнева, буд. № 35 , м. Корюківка. 
- Рябченко Олександрі Федотівні – орієнтовним розміром  0,10 га                      
по вул. Шевченка, буд № 147, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:                
м. Корюківка, пров. Кірова, буд. 3, кв.2. 
- Коноваленку Сергію Максимовичу - орієнтовним розміром   0,03 га  по пров. 
Колгоспному І, буд. № 26 , м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:               
м. Корюківка, пров. Колгоспний І, буд. № 26, м. Корюківка. 
- для індивідуального гаражного будівництва:              
- Космачу Федору Івановичу - орієнтовним розміром  0,0024 га                          
по вул.   Франка, гараж № 59. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка,           
вул. Дудка, буд. 98.  
- Ющенку Івану Васильовичу - орієнтовним розміром  0,0030 га                        
по вул. Франка, гараж № 141. Зареєстрований за адресою: м.Корюківка,            
вул. Бульварна, буд.16, кв.39.  
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд:  
- Мазуру Миколі Миколайовичу - орієнтовним розміром  0,10 га  по вул. 
Партизанська, 25, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Одеська обл.,       
м. Болград,  вул. Леніна, 228-А. 
 - для індивідуального гаражного будівництва:              
- Мазуру Миколі Миколайовичу - орієнтовним розміром  0,010 га  по вул. 
Партизанська, 25-а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Одеська обл.,    
м. Болград  вул. Леніна, 228-А. 
3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки 
громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 
будівель і споруд:  
- Бондар Тамарі Георгіївні - орієнтовним розміром  0,10 га  по вул. Кірова,       
буд. № 5, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка,                     
вул. Шевченка, 48, кв.9. 

4. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб в місячний термін заключити 
договори на виконання робіт по розробці проектно – технічної документації із 
землеустрою та подати необхідну документацію на  сесію міської ради для 
прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність та користування. 
Рішення дійсне один рік. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення і затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для будівництва інженерних мереж та  
надання в оренду 
 
      Розглянувши заяви громадян., заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись  Земельним Кодексом України,   Законами  України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні“, " Про оренду землі",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
  
 1.  Дати дозвіл фізичній особі Одноралову Едуарду Леонідовичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду  на період будівництва водогону по вул. Вокзальній – від будинку      
№  30 до будинку №  104-а в м. Корюківка, Чернігівської обл.  
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Купрієнку Леоніду Миколайовичу за рахунок земель міської ради 
загальною площею 0,8531 га  для будівництва водопроводу по вул. Мічуріна, 
пров. Мічуріна, вул. Індустріальній,  пров. Індустріальному, вул. Озерній в м. 
Корюківка. 
2.1. Надати в оренду земельні ділянки загальною площею 0,8531 га  в т.ч.: 
ділянка № 1 - площа 0,5032 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0906,  
ділянка № 2 - площа 0,3499 га ,кадастровий номер 7422489200:07:000:1830 
терміном на два місяці. Встановити орендну плату у розмірі 3 (трьох) 
відсотків нормативної грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір 
оренди у встановленому законом порядку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                         
                                                      У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на передачу  
земельної ділянки в суборенду 
 
 
  Розглянувши заяву Коворотуші О.М., заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва,  керуючись 
Земельним Кодексом України, Законом України ”Про місцеве самоврядування 
в Україні“, 
 

Міська рада вирішила: 
 

   Дати дозвіл Коворотуші Олені Миколаївні на передачу в суборенду 
орендованої земельної ділянки кадастровий номер 7422410100:01:001:0160 
згідно договору оренди землі від 23.01.2006 р. площею 16 м2   за адресою 
М.Корюківка , вул. Вокзальна,10-а. 
 
 
Міський голова                                                                                   І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Положення 
про порядок найменування  
та перейменування назв вулиць, 
провулків, площ, скверів  
та споруд у м. Корюківці 
 
 З метою впорядкування розгляду питань стосовно найменування та 
перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та інших споруд у         
м. Корюківці, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити Положення про порядок перейменування назв вулиць, провулків, 
площ, скверів та споруд у м. Корюківці (додається). 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                 рішенням дванадцятої сесії 
                                                                                                                 Корюківської міської ради 
                                                                                                                 шостого скликання  
                                                                                                                 від 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів 
та споруд у м. Корюківці 

 
1. Положення про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, 
скверів та споруд у м. Корюківці (далі – Положення) розроблене з метою впорядкування 
механізму розгляду звернень громадян та їх об’єднань з питань щодо найменування та 
перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківці. 
 
2. Об’єктивним, повним та всебічним розглядом звернень громадян, їх об’єднань займається 
виконавчий комітет Корюківської міської ради. 
 
3. Виконком у діяльності щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, 
площ, скверів та споруд у м. Корюківці керується цим Положенням, розпорядженнями 
міського голови, власними рішеннями, рішеннями Корюківської міської ради, іншими 
чинними нормативно-правовими актами України. 
 
4. Звернення установ, організацій, підприємств, громадян та їх об’єднань щодо 
найменування та перейменування надсилаються на ім’я міського голови. 
 
5. У зверненні обов’язково зазначаються: 
5.1. Адреса громадянина, громадського об’єднання, які надіслали звернення. 
5.2. Мотивована причина найменування або перейменування назви. 
5.3. Перелік документів, що додаються до звернення (протоколи зборів, засідань). 
 
6. Міський голова разом зі своїми пропозиціями скеровує звернення безпосередньо до 
виконавчого апарату міської ради для підготовки проекту рішення. 
 
7. Під час розгляду заяви виконавчий апарат міської ради має право: 
7.1. Отримувати документи, які необхідні для повного і всебічного вивчення питання щодо 
найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. 
Корюківці. 
7.2. При необхідності проводити історико-краєзнавчу, наукову та інші види експертизи. 
 
8. До участі у засіданні виконкому також можуть запрошуватися голови відповідних 
постійних комісій, депутати міської ради, які мають право дорадчого голосу, представники 
громадськості та заявника. 
 
9. На підставі поданих для розгляду матеріалів виконком приймає рішення, яке має 
рекомендаційний характер. 
 
10 Перед прийняттям рішення виконком звіряє пропоновану назву з існуючими назвами 
вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківка. Рішення підписує міський 
голова. 
 



11. Пропозиція виконавчого комітету подається на розгляд постійної комісії міської ради з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, 
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної 
власності та приватизацією та постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 
освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді. 
 
12. Разом з рекомендаціями постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією 
рішення виконкому передається на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 
 
13. Корюківська міська рада після підписання міським головою рішення сесії  про 
найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м. Корюківці 
повідомляє про прийняття даного рішення Чернігівську філію ДП «Інформаційний центр» 
Міністерства юстиції України та Корюківську ЖЕК. 
 
14. Корюківська ЖЕК у місячний термін забезпечує виготовлення та встановлення табличок 
з новими назвами вулиць, провулків, площ, скверів та інших споруд у м. Корюківці. 
 
15. Після підписання рішення міським головою, воно оприлюднюється у засобах масової 
інформації та на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 
 
Секретар міської ради                                                                               Л.В.Малиш 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Положення  
про преміювання та надання  
матеріальної допомоги працівникам  
виконавчого апарату Корюківської 
міської ради 
 
 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 
року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокурату, судів та інших органів», 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування 
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, 
обліку та цін, та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради (додається). 
 
2. Визнати такими, що втратили чинність всі нормативно-розпорядчі 
документи, створені міською радою, які регламентували порядок преміювання 
працівників виконавчого апарату міської ради з дня набрання чинності цього 
рішення. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                 рішенням дванадцятої сесії  
                                                                                                                 Корюківської міської ради 
                                                                                                                 шостого скликання  
                                                                                                                 від 27 липня 2012 року 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону 
України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і вводиться з метою забезпечення 
стимулюючого впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої 
дисципліни і є єдиною підставою для виплати премії. 

1.2. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання міського 
голови, секретаря ради, заступника міського голови, керуючої справами (секретаря) 
виконкому, начальників, спеціалістів, службовців, робітників. 

1.3. Премія за цим Положенням є премією, пов’язаною з виконанням службових завдань і 
функцій, особистим внеском у загальні результати роботи виконавчого апарату міської ради. 

1.4. Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі у відсотках до місячного 
посадового окладу конкретного працівника. Підставою для виплати є розпорядження 
міського голови або особи, яка виконує його обов’язки. 

1.5. Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.2. цього Положення, з 
дати їх призначення на посаду. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з 
випробувальним терміном здійснюється на загальних підставах після закінчення цього 
строку з дня визнання працівника таким, що витримав випробування. В період 
випробувального терміну виплачується премія в розмірі 10 відсотків посадового окладу. 

1.6. Преміювання міського голови, його заступника, секретаря ради, керуючої справами 
(секретаря) виконкому здійснюється у відповідності з вимогами абз.2 п.6  Постанови КМУ 
від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та 
відповідно до рішення другої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
14.12.2010 року «Про затвердження структури, чисельності, виконавчого апарату та витрат 
на його утримання». 

1.7. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних 
і професійних свят, ювілейних і святкових дат, працівникам може бути виплачена 
одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням міського голови в 
межах затвердженого фонду оплати праці. 

 
2. Визначення фонду преміювання 

 
2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на 

утримання виконавчого апарату міської ради, затвердженого у встановленому порядку, за 
рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.2. Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування бюджету міста в 
розмірі 100 % від фонду оплати праці за посадовими окладами. 

2.3. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць можуть бути 
спрямовані кошти в розмірі до 100 % місячного фонду заробітної плати за посадовими 



окладами (при забезпеченості кошторисними призначеннями), але не менше 10 % від фонду 
оплати праці за посадовими окладами, а також економія фонду оплати праці. 

2.4. На преміювання працівників до Дня місцевого самоврядування спрямовуються 
кошти в розмірі 100 % середньомісячного фонду заробітної плати за посадовими окладами 
(при забезпеченні кошторисними призначеннями). 

2.5. На преміювання працівників з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, 
професійного свята, річниці Незалежності України, ювілейних дат тощо спрямовуються 
кошти фонду преміювання та економія фонду оплати праці. 
 

3. Показники преміювання та визначення розміру премії 
 

3.1. Умови преміювання, за яких премія нараховується, не впливають на розмір премії, 
але їх дотримання обов’язкове для її одержання. 

3.2. Преміювання працівників виконавчого апарату міської ради здійснюється на підставі 
всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків за поданням секретаря ради та 
заступника міського голови. 

За відсутності вищезазначених подань міський голова має право одноосібно визначати 
розмір премій працівникам з урахуванням показників, зазначених в цьому пункті. 

Для визначення розміру премії враховуються такі показники: 
- виконання указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, рішень обласної, 
районної і міської рад, виконавчого комітету, доручень міського голови, заступника міського 
голови, секретаря міської ради, керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету; 

- виконавська дисципліна; 
- трудова дисципліна; 
- інші показники. 
3.3. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховується працівникам виконавчого 

апарату міської ради, розраховується фінансово-господарським відділом з фонду 
преміювання та визначається у відсотках. 

3.4. Премії не виплачуються працівникам за час: 
- тимчасової непрацездатності; 
- перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством; 
- за період довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи. 
3.5. Премія не нараховується та не виплачується: 
- працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, незважаючи на те, що він в 

місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які 
вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або перейшли на іншу роботу в 
порядку переведення; 

- працівникам, які вперше прийняті на роботу і не відпрацювали повний місяць; 
- порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці, протипожежної охорони, які 

могли призвести до нещасного випадку (ці порушення розглядаються як порушення трудової 
дисципліни). 

3.6. Премія працівникам, оплата праці яких здійснюється відповідно до наказу 
Міністерства праці України від 02.10.96 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 
органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), нараховується в 
абсолютному розмірі, який визначає міський голова залежно від особистого трудового 
вкладу працівника у відсотках до посадового окладу, в межах коштів, передбачених на 
преміювання у кошторисі та економії фонду оплати праці. 

3.7. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за несвоєчасне або 
неякісне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі з порушенням строків 
виконання доручень, неякісною підготовкою матеріалів тощо, порушення правил 
внутрішнього розпорядку та громадського порядку. Працівникам, яким винесена догана, 
премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення. 



3.8. Премія обмежується працівникам під час проходження випробувального терміну та 
виплачується в розмірі 10 % від посадового окладу. 

 
4. Порядок преміювання 

 
4.1. Преміювання працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради 

здійснюється шляхом прийняття розпорядження міського голови, яке є підставою для 
виплати премії. 

4.2. Головний бухгалтер міської ради щомісяця до 25 числа надає пропозицію міському 
голові щодо обсягу коштів, які можуть бути спрямовані на преміювання. 

4.3. Проект розпорядження про преміювання готує керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради. 

4.4. Секретар ради, заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків щомісяця до 25 числа мають право вносити на ім’я міського голови подання про 
преміювання. 

4.5. У поданні зазначаються працівники, яким пропонується виплатити премію в 
меншому або більшому ступені від загально розрахованого розміру із зазначенням 
конкретних підстав та з урахуванням показників преміювання. 

4.6. Розмір премій визначає міський голова у відповідності до цього Положення. За 
наявності підстав розмір премії окремим працівникам виконавчого апарату міської ради 
може бути зменшено або збільшено у відповідності до показників у роботі. У цьому випадку 
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради з урахуванням пропозицій 
міського голови готує проект розпорядження про преміювання та надає міському голові для 
підпису. 

4.7. Преміювання міського голови, секретаря ради, заступника міського голови та 
керуючого справами (секретаря) виконкому здійснюється в порядку та розмірі, установлених 
постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 у межах затверджених видатків на оплату праці. 
Рішення про зазначені виплати приймаються міською радою на сесії, що передує новому 
фінансовому року. 

4.8.Конкретний розмір премії працівників граничними розмірами не обмежується, але 
визначається в межах встановленого фонду оплати праці. 

4.9. Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується розмір премії, повинно 
бути повідомлено про це відповідним керівником із зазначенням конкретних підстав. 

4.10. Працівник, який не згодний з рішенням про преміювання, може оскаржити його 
міському голові до прийняття розпорядження про преміювання, а після прийняття 
розпорядження – до суду в установленому законодавством України порядку. 

 
5. Надання матеріальної допомоги 

 
5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
та ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» надається і 
виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні 
щорічних відпусток, але не менше посадового окладу. 

5.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань 
надається за їх заявою та розпорядженням міського голови в розмірі, що не перевищує 
розмір середньомісячної заробітної плати, в межах фонду заробітної плати. 

5.3. Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, які зайняті 
обслуговуванням органів місцевого самоврядування, вирішується міським головою і 
виплачується у розмірі середньомісячної зарплати. 

5.4. Виплати, передбачені п. 5.1. і п. 5.2., здійснюються за заявою працівника та на 
підставі розпорядження міського голови. 
 
Секретар міської ради                                                      Л.В.Малиш 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження рішень 
виконкому Корюківської  
міської ради та розпоряджень 
міського голови 
 
 Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити рішення виконкому Корюківської міської ради про надання 
матеріальної допомоги згідно з додатком 1. 
2. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 01.01.2012 по 
22.06.2012 згідно з додатком 2. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Додаток 1 
                                                                                       до рішення дванадцятої сесії 
                                                                                       Корюківської міської ради  
                                                                                       шостого скликання  
                                                                                       від 27 липня 2012 р. 
 

 
ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету 
про надання матеріальної допомоги 

 
  
Номер, дата 
прийняття 

Назва рішення 

№ 18 
17.01.2012 

Про надання матеріальної допомоги Кириченко Л.А. 

№ 62 
20.03.2012 

Про надання матеріальної допомоги Наумчик Т.М. 

№ 132 
15.06.2012 

Про надання матеріальної допомоги Мізецькій Г.С.;      
Бондарєвій Н.І.; Скопець В.Т.; Литвин М.М.; Мелащенко Н.А.; 
Машовець Н.В.; Скринник Л.Т. 

№ 144 
05.07.2012 

Про надання матеріальної допомоги Мазко Н.І.; Кун Н.М.; 
Гришаніній Н.О.; Клюй Т.І.; Лопаткіній Н.І.; Коваленко Т.П.; 
Шинкаренко Г.М. 

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                              Л.В.Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Додаток 2 
                                                                                       до рішення дванадцятої сесії 
                                                                                       Корюківської міської ради  
                                                                                       шостого скликання  
                                                                                       від 27 липня 2012 р. 
 
 

ПЕРЕЛІК 
розпоряджень міського голови,  

виданих з 01.01.2012 р. 
 

Номер, дата 
реєстрації 

Назва розпорядження 

№ 3 
24.01.2012 

Про преміювання працівників міської ради  

№ 5 
24.02.2012 

Про преміювання працівників міської ради 

№ 7 
26.03.2012 

Про преміювання працівників міської ради 

№ 9 
23.04.2012 

Про преміювання працівників міської ради 

№ 11 
24.05.2012 

Про преміювання працівників міської ради 

№ 12 
22.06.2012 

Про преміювання працівників міської ради 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              Л.В.Малиш 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу  
міському голові на укладання  
трудового договору 
  
 З метою стабільної роботи виконавчого апарату міської ради щодо 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально-
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін 
щодо можливості надання дозволу міському голові на укладання трудового 
договору та тимчасове збільшення чисельності виконавчого апарату міської 
ради на одну одиницю за рахунок коштів фонду оплати праці, керуючись ст. 21, 
ст. 23 Кодексів законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати дозвіл міському голові Матюсі І.В. на укладання строкового 
трудового дозволу та тимчасове збільшення чисельності виконавчого апарату 
міської ради на одну одиницю за рахунок фонду оплати праці строком на один    
календарний рік з дня заключення договору. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на передачу  
майна міської комунальної власності 
 
 Розглянувши звернення Корюківської ЖЕК про надання дозволу на 
передачу з балансу КП «Корюківкаводоканал» бочки в зборі для 
обслуговування дворових каналізаційних мереж, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, 
зв’язку та контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 
приватизацією, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради на передачу до Корюківської ЖЕК Корюківської 
міської ради бочку в зборі балансовою вартістю 2916,67 грн. без ПДВ для 
обслуговування дворових каналізаційних мереж. 
 
2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), Корюківській ЖЕК        
(Полях М.Ф.) забезпечити прийняття та передачу майна міської комунальної 
власності у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-
правових актів Корюківської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги  
по орендній платі 
 
 Розглянувши звернення комунального закладу «Музейно-меморіальний 
комплекс пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими 
окупантами» Чернігівської обласної ради, що є неприбутковою організацією та 
має обмежене фінансування з обласного бюджету, керуючись Положенням про 
порядок передачі майна комунальної власності Корюківської міської ради, 
затверджене рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 
скликання від 24.05.2012 року «Про внесення змін до рішення восьмої сесії 
Корюківської міської ради від 31 січня 2007 року «Про затвердження 
Положення про порядок передачі майна міської комунальної власності в оренду 
та Методику розрахунку і використання плати за оренду цього майна», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати комунальному закладу «Музейно-меморіальний комплекс пам’яті 
жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами» 
Чернігівської обласної ради пільгу по сплаті за оренду приміщень (2 кімнат) за 
адресою: м. Корюківка, пров. Індустріальний, 12, встановивши орендну плату в 
розмірі 1 гривня в рік. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                             
                                                         У К Р А Ї Н А 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
      Розглянувши заяви  громадян  про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського 
господарства, інші матеріали,  заслухавши висновки постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись  
Земельним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,   

міська рада  в и р і ш и л а :  
 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,0600 га Фареник Наталії Михайлівні по вул. Весняна,буд.11,    
м. Корюківка.  
1.1. Передати  Фареник Наталії Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1111, по вул. Весняна,буд.11м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Весняна,буд.11, ідентифікаційний номер – 
1525830082. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,0924 га  Пономаренко Любові Григорівні по вул. Братчикова, буд.15,                  
м. Корюківка.  
2.1. Передати  Пономаренко Любові Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0924 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0958, по вул. Братчикова ,буд.15, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова ,буд.15, ідентифікаційний номер –
1469909869. 
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,0976 га Мотчаному Олександру Сергійовичу по вул. Сагайдачного гетьмана       
буд. № 29, м. Корюківка.  
3.1. Передати  Мотчаному Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0976 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0984, по вул. Сагайдачного гетьмана буд. № 29,             
м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Сагайдачного 
гетьмана буд. № 29, ідентифікаційний номер –2307821518. 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0627 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Мураєнко Людмилі Вікторівні за адресою:                 
м. Корюківка, вул. Братчикова, буд. 34 в адміністративних межах Корюківської 
міської ради.  
4.1. Передати  Мураєнко Людмилі Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0969, по вул. Братчикова, буд. 34 , м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Братчикова, буд. 34, ідентифікаційний номер  – 
1943012787. 
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Стельмах Надії Степанівні за адресою: м. Корюківка, 
вул. 8 Березня, буд.55 в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
5.1. Передати  Стельмах Надії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0969, по вул. 8 Березня, буд.55, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. 8 Березня, буд.55, ідентифікаційний номер  – 
1074605261. 
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0600 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Стогнію Сергію Івановичу за адресою: м. Корюківка, 
вул. Космодем`янської З., буд.50 в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  



6.1. Передати  Стогнію Сергію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0965, по вул. Космодем`янської З., буд.50, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Космодем`янської З., буд.50, 
ідентифікаційний номер  – 2675614818. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельну ділянку  Єрмаку Віталію Івановичу для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0640 га по вул. Ткаченко В., буд. 37, м. Корюківка.  
7.1. Передати  Єрмаку Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0640 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1108, по вул. Ткаченко В., буд.37, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Ткаченко В., буд.37, 
ідентифікаційний номер –2804511170 
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельну ділянку  Тополю Сергію 
Станіславовичу для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га               
по вул. Комсомольська, буд.10, м. Корюківка.  
8.1. Передати  Тополю Сергію Станіславовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:002:1110, по 
вул. Комсомольська, буд.10, м. Корюківка. Зареєстрований за  адресою:                  
м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 125, кв.10,  ідентифікаційний номер –
2956905459. 
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Кожухар Юлії Михайлівні за адресою: м. Корюківка, 
вул. Кірова, буд. 138  в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
9.1. Передати  Кожухар Юлії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0963, по вул. Кірова, буд. 138, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, буд. 138, ідентифікаційний номер  – 
2905815643. 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Бордакову Анатолію Павловичу за адресою:              
м. Корюківка, вул. Кірова, буд. 60 в адміністративних межах Корюківської міської 
ради.  



10.1. Передати  Бордакову Анатолію Павловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0962, по вул. Кірова, буд. 60, м. Корюківка. Зареєстрований за  
адресою: м. Корюківка, вул. Кірова, буд. 60., ідентифікаційний номер  – 
2201009856. 
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельну ділянку Півторацькій Вірі Іванівні для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд.27, 
м. Корюківка.  
11.1. Передати  Півторацькій Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1112, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд.27,, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. Франка, буд. № 5, кв.9, 
ідентифікаційний номер –1962209425. 
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельні ділянки  Клименко Лідії Олексіївні для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0630 га та для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0947 га по вул. Лермонтова, буд.25, м. Корюківка.  
12.1. Передати  Клименко Лідії Олексіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:003:0885, та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0947 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0886,по вул. 
Лермонтова, буд.25, м. Корюківка. Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, вул. 
Лермонтова, буд.25, ідентифікаційний номер –2667308227. 
13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Сокруті Сергію Петровичу для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
(присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту за адресою: м. Корюківка,                    
вул. Кірова,233. 
13.1. Передати  Сокруті Сергію Петровичу безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0916 по 
вул. Кірова,233, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: Корюківський р-н,        
с. Рейментарівка, ідентифікаційний номер – 3120501393.      
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,0192 га Михальченку Віталію Васильовичу  по вул. Шевченка,буд.91/1,              
м. Корюківка.  



14.1. Передати  Михальченку Віталію Васильовичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0192 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:003:0899, по вул. Шевченка,буд.91/1, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд.59, кв.2, 
ідентифікаційний номер –2228415977.            
15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки загальною площею 0,1000 га гр. Литвину Анатолію Володимировичу для  
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
(присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах населеного пункту за адресою: м. Корюківка,                     
пров. Колгоспний 1-й, буд № 8. 
15.1. Передати  Литвину Анатолію Володимировичу безоплатно у власність  
земельну ділянку площею 0,1000 га  для  будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0959 по пров. Колгоспний 1-й, буд № 8, м. Корюківка. 
Зареєстрований за адресою:м. Корюківка,  пров. Колгоспний 1-й, буд № 8. 
ідентифікаційний номер – 1994110179.      
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельну ділянку  Скоробогатого Миколи 
Михайловича для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0627 га  по 2 пров. Колгоспному, 
буд.6, м. Корюківка.  
16.1. Передати  Скоробогатому  Миколі Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0971, по 2 пров. Колгоспному, буд.6, м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, 2 пров. Колгоспний, буд. № 6.  
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документу 
що посвідчує право власності на земельну ділянку  Івасенко Катерині Іванівні для 
будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по вул. Піонерській, буд.46, м. Корюківка.  
17.1. Передати  Івасенко Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0970, по вул. Піонерській, буд.46, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Піонерська, буд.46. 
18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність  земельної 
ділянки Гаврюшу Дмитру Михайловичу  площею 0,0472 га  для  будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна 
ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населеного пункту за адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд № 24-А. 
18.1. Передати  Гаврюшу Дмитру Михайловичу  безоплатно у власність  земельну 
ділянку площею 0,0472 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровий номер 7422410100:01:001:0989 по 



Вокзальна, буд № 24-А., м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:м. Корюківка,  
пров. Вокзальний, буд № 1. 
ідентифікаційний номер – 3295900692.      
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Милейко Ользі Олексіївні за адресою: м. Корюківка, 
вул. Кірова, буд. 77  в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
19.1. Передати  Милейко Ользі Олексіївні  безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:001:0977, по вул. Кірова, буд. 77, м. Корюківка. Зареєстрована за  
адресою: м. Корюківка, вул. Індустріальна, буд. 21, кв.1, ідентифікаційний номер  
– 2546107283. 
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0989 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Нестерук Світлані Василівні за адресою:                    
м. Корюківка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд.15  в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
20.1. Передати  Нестерук Світлані Василівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1135, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд.15, м. Корюківка. 
Зареєстрована за  адресою: с. Старі Богородчани, Богородчанський р-н, Івано-
Франківська область, ідентифікаційний номер  – 2862810448. 
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,1000 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Некрашевичу Михайлу Васильовичу за адресою:        
м. Корюківка, вул. Першотравнева, буд. 11  в адміністративних межах 
Корюківської міської ради.  
21.1. Передати  Некрашевичу Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
номер 7422410100:01:001:0973, по вул. . Першотравнева, буд. 11  , м. Корюківка. 
Зареєстрований за  адресою: м. Корюківка, вул. . Першотравнева, буд. 11  , 
ідентифікаційний номер  – 2680206576. 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельну ділянку загальною площею 0,0671 га 
для будівництва та  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд (присадибна ділянка) Скрипці Олені Іллівні за адресою: м. Корюківка, вул. 
Садова, буд. 43-А,  в адміністративних межах Корюківської міської ради.  
22.1. Передати  Скрипці Олені Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0671 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 
7422410100:01:002:1127, по вул. Садова, буд. 43-А,, м. Корюківка. Зареєстрована 
за  адресою: м. Корюківка, вул. Садова, буд. 43-А,, ідентифікаційний номер  – 
2293111980. 
23. Відмінити  п.10 рішення 25 сесії Корюківської міської ради  5 скликання від 
06.10.2009 р. ”Про  приватизацію земельних ділянок“ в  частині передачі 
безоплатно у власність земельної ділянки для  обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,10 га Бондаренко Олександрі 
Михайлівні, по вул.Мічуріна,19,  м. Корюківка, в зв’язку з поданою заявою. 
24. Відмінити рішення 13 сесії Корюківської міської ради  22 скликання від 
11.09.1997 р. ”Про  приватизацію земельних ділянок“ в  частині передачі 
безоплатно у власність земельної ділянки для  обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,10 га Єрмоленку Олександру 
Петровичу, по вул.Стржалковського, 24 (раніше Крупської), м. Корюківка, в 
зв’язку з поданою заявою. 
25. Відмінити рішення, як такі, що втратили чинність в зв’язку зі  смертю 
громадян: 
     - рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради  двадцять другого 
скликання   від 11.09.1997 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині 
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10 га для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд   Кирдан 
Олександрі Петрівні по вул. Мічуріна, 31, м. Корюківка. 
   - рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради  двадцять другого 
скликання   від 26.12.1997 р. “Про приватизацію земельних ділянок” в частині 
передачі безоплатно у власність Копачу Миколі Сергійовичу  земельної ділянки 
площею 0,10 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і 
споруд  по вул. Жовтнева,35, м. Корюківка.   
- рішення виконкому Корюківської міської ради № 332 “Про приватизацію 
земельних ділянок” від 28.12.1999 р., затверджене рішенням дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради   двадцять четвертого скликання   від 26.12.2003 р. “Про 
приватизацію земельних ділянок” в частині передачі безоплатно у власність 
Денисенко Олександрі Іванівні земельної ділянки площею  0,10 га для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд,                          
по вул. Колгоспна,59, м. Корюківка. 
26. Власникам земельних ділянок забезпечити виконання обов’язків та способів 
добросусідства відповідно до вимог статей 91 та 103 Земельного кодексу України. 
27. У разі порушення норм статі 140 та за згідно статей 143, 147 Земельного 
кодексу України власник земельної ділянки, може бути позбавлений права 
власності на земельну ділянку в порядку визначеному законодавством. 
28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                               І.В Матюха 
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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дванадцята  сесія шостого  скликання) 
 
27 липня 2012 року  
м. Корюківка 
 
Про стан охорони громадського порядку  
на території Корюківської міської ради 
 
 Розглянувши інформацію розглянувши інформацію заступника 
начальника Корюківського РВ УМВС підполковника міліції Милейка Сергія 
Леонідовича про стан охорони громадського порядку на території Корюківської 
міської ради, міська рада констатує, що протягом поточного року на території 
міської ради скоєно 46 злочинів, з яких 35 розкрито. Притягнуто до 
адміністративної відповідальності за різні правопорушення 539 осіб, в тому 
числі за появу в п’яному вигляді в громадських місцях 270 осіб, за скоєння 
дрібного хуліганства – 29, за інші правопорушення – 193. 
 В цілому силами дільничних інспекторів міліції та працівників інших 
служб Корюківського РВ УМВС на території міської ради підтримується 
належний стан громадського порядку. Але є певні недоліки в роботі служб, а 
саме: не завжди вчасне оперативне реагування на скоєння адміністративних 
правопорушень. 
 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Інформацію Корюківського РВ УМВС про стан охорони громадського 
порядку на території Корюківської міської ради прийняти до відома. 
 
2. Запропонувати Корюківському РВ УМВС (Коноваленко В.І.) в термін до 
01.11.2012 р. розробити спільно з міською радою відповідну програму про 
впровадження на території міста Корюківки відео спостереження за найбільш 
криміногенними місцями та з метою вчасного регулювання відповідних служб 
райвідділу на відповідні правопорушення. 
 
3. Рекомендувати Корюківському РВ УМВС (Коноваленко В.І.) з метою 
попередження та розкриття крадіжок майна міської комунальної власності 



(люки тепло та водомереж, огорожі) взяти під постійний контроль підприємства 
та підприємців, які здійснюють збір металобрухту. 
 
4. Запропонувати Корюківському РВ УМВС (Коноваленко В.І.) по результатах 
роботи за 9 місяців та поточний рік надати до Корюківської міської ради 
інформацію про стан охорони громадського порядку на території Корюківської 
міської ради. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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