УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(чотирнадцята позачергова сесія шостого скликання)
28 листопада 2012 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 14.12.2010 року
"Про утворення виконавчого комітету
Корюківської міської ради,
визначення його чисельності
та затвердження персонального складу"
Розглянувши пропозиції міського голови Матюхи Ігоря Валерійовича та з
метою впорядкування роботи виконавчого комітету, керуючись п. 3 ст. 26,
ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 14.12.2010 року "Про утворення виконавчого комітету
Корюківської міської ради, визначення його чисельності та затвердження
персонального складу", виклавши його в новій редакції:
- Утворити виконавчий комітет Корюківської міської ради.
- Визначити чисельність виконавчого комітету Корюківської міської ради у
кількості 11 осіб.
- Затвердити персональний склад виконавчого комітету у складі:
1. Матюха Ігор Валерійович − міський голова − голова виконавчого комітету.

2. Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
3. Пономаренко Зоя Юріївна − керуюча справами (секретар) виконавчого
комітету.
Члени виконавчого комітету:
1. Малиш Леонід Володимирович − секретар міської ради.
2. Кіктєва Ірина Леонідівна.
3. Хоменко Олена Володимирівна.
4. Шумський Віктор Леонтійович.
5. Кривда Тетяна Федорівна.
6. Воронович Ніна Семенівна.
7. Галущенко Сергій Володимирович.
8. Полях Микола Феодосійович.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(чотирнадцята позачергова сесія шостого скликання)
28 листопада 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"
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 8 статті
78 та статтями 14, 23, 71 Бюджетного кодексу України (зі змінами та
доповненнями),
міська рада в и р і ш и л а :
І. 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
9374,3 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7562,4 тис. грн.,
спеціального фонду бюджету 1811,9 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
10693,8тис.грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
7967,1тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2726,7тис. 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
4193,6тис.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.
ІІ. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(чотирнадцята позачергова сесія шостого скликання)
28 листопада 2012 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
шостої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від
27.07.2011 року "Про встановлення
ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки"
Розглянувши звернення Корюківської міжрайонної податкової інспекції
та керуючись п. 4.4 ст. 4, п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст. 12 розділу І, п. 5 ст. 265
розділу ХІV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р., ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Рішення шостої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від
27.07.2011 року "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки" викласти в такій редакції:
"1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки в таких розмірах за 1 кв. м. житлової площі об’єкта житлової
нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка
податку становить 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку

становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року."
2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
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28 листопада 2012 року
м. Корюківка
Про надання пільги
по сплаті орендної плати
Розглянувши клопотання ТОВ "Ванеса" щодо надання пільги по сплаті
орендної плати, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, а також те, що
орендар здійснює виробничу діяльність забезпечуючи робочими місцями
жителів м. Корюківка, керуючись ст. 93 Земельного кодексу України, ст. 4, 21,
ст. 23 Закону України "Про оренду землі", ст. 26 Закону України ”Про місцеве
самоврядування в Україні“,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати пільгу по сплаті орендної плати ТОВ "Ванеса" на термін до 03 серпня
2015 року та встановити річну орендну плату в розмірі 3% відсотки від
нормативної грошової оцінки землі за користування земельними ділянками, які
розташовані за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 17 та вул. Дудка, 17 Б згідно
договорів оренди від 03 серпня 2012 року.
2. Міському голові Матюсі І.В. забезпечити укладання додаткових угод до
договорів оренди від 03 серпня 2012 року із орендарем згідно вимог чинного
законодавства.
3. Рішення набирає чинність з 01 грудня 2012 року.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(чотирнадцята позачергова сесія шостого скликання)
28 листопада 2012 року
м. Корюківка
Про розгляд звернення
Корюківської районної ради
Розглянувши рішення Корюківської районної ради від 27 вересня 2012
року "Про затвердження районної Програми фінансування робіт, пов’язаних з
капітальним ремонтом вулиць та доріг комунальної власності, на 2012 рік" в
частині звернення щодо передачі коштів з міського бюджету на ремонт доріг
комунальної власності та матеріали, додані до цього рішення, керуючись ст. 92
Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Передати з бюджету Корюківської міської ради до районного бюджету
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в
сумі 242 615 грн.
2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти з Корюківською
районною радою відповідний договір на підставі п. 1 цього рішення.
3. Начальнику фінансово-господарського відділу (головному бухгалтеру)
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. внести зміни до розпису міського
бюджету з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.
4. 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

