
                                                                
                                                                                              

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                             РІШЕННЯ 

 
23 грудня  2015 року № 324 
                                                                                                                                                 
Про затвердження Протоколу  
засідання конкурсної комісії з  
відбору виконавця земельних торгів 
 
      Розглянувши клопотання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, 
оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних  засадах та додані   
до  них  документи,   керуючись  ст. 33 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», п. 3. 8., 3. 10. Порядку закупівлі послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 25.09.2012 року № 579, 
 
                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії з відбору виконавця 
земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної 
власності, який забезпечить виготовлення документації із землеустрою, від 
18.12.2015 року  (додається). 
       
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Малиша Л. В.. 
 
                     
Міський голова                                                                                І.В. Матюха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2015 року  № 325 
 
Про погодження тарифу 
на перевезення пасажирів 
на міських автобусних 
маршрутах 
 
       Розглянувши звернення ПАТ «Корюківське АТП – 17445» про погодження 
тарифу на перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах, 
керуючись ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про автомобільний транспорт», 
 
                                 виконком міської ради вирішив: 
 
       1. Погодити тариф на перевезення одного пасажира на міських автобусних 
маршрутах в сумі 7 грн. 54 коп. за одну поїздку. 
 
       2. Враховуючи різницю тарифу на перевезення одного пасажира на міських 
автобусних маршрутах та вартість одного квитка на перевезення, затвердженого 
рішенням виконкому від 18.12.2014 № 225 «Про встановлення вартості одного 
квитка на проїзд в автобусах на міських маршрутах», виконавчому апарату 
міської ради та її виконкому підготувати необхідні пропозиції та проекти рішень 
щодо надання відповідної дотації підприємству на різницю вартості з метою 
надання жителям міста соціально значущих послуг автомобільного транспорту.  
 
      3. Дане рішення набирає чинності  з 01.01.2016 року. 
 
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Малиша Л. В.. 
 
 
 Міський голова                                                                   І.В.Матюха 
 
 
 



                                                               
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2015 року  № 326 
 
Про затвердження звітів  
про оцінку комунального майна 
 
       Заслухавши інформацію міського голови Матюхи І. В. щодо оцінки майна 
комунальної    власності  –  майнових   комплексів   по   вул. Шевченка,  №  68,  
№ 80 та вул. Шевченка, № 99 м. Корюківки, які обліковуються на балансі 
Корюківської   міської   ради    та    на   даний   час   перебувають   в   оренді   у  
ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»,   та споруд  комунальної   власності    по  
вул. Вокзальній, 5А м. Корюківки,  які орендуються ПП «Торг – СВ»,  керуючись 
ст.ст. 8, 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
                              виконком міської ради в и р і ш и в :     
 
      1. Затвердити: 
 
      1.1.  Звіт про оцінку майна: майнового комплексу, який складається з двох 
будівель газових котелень, обладнання та теплових мереж, місце розташування: 
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 68, вул. Шевченка, 80, ринкова 
вартість якого станом на 02.03.2015 року складає 4 252 113,0 грн. (без урахування 
ПДВ). 
 
      1.2. Звіт про оцінку майна: майнового комплексу, який складається з будівлі 
газової котельні, обладнання та теплових мереж, місце розташування:  
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 99, ринкова вартість якого  
станом на 02.03.2015 року складає 1 790 923,0 грн. (без урахування ПДВ). 
 
     1.3. Звіт про оціночну вартість земельних поліпшень: споруди комунальної 
власності Корюківської міської ради, що розташовані за адресою:     
м.  Корюківка, вул. Вокзальна, 5А, Чернігівська обл., ринкова вартість яких 
станом на 27.11.2015 року складає 20 899,0 грн. (без урахування ПДВ). 
 
     2. Розрахунок орендної плати за користування вказаним майном здійснювати, 
виходячи з його ринкової вартості, зазначеної у п. 1 даного рішення. 
 



     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Малиша Л. В..                
 
  
Міський голова                                                                                І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2015 року  № 327 
 
Про виплату матеріальної допомоги 
почесному громадянину міста Гавриленку О.І. 
 
     На підставі Положення про відзнаку міської ради «Почесний громадянин 
міста Корюківка», затвердженого рішенням десятої сесії міської ради п’ятого 
скликання від 18 травня 2007 року «Про затвердження Положення про відзнаку  
міської  ради «Почесний  громадянин  міста  Корюківка»,  керуючись  
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
                                 
                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
  
     1. Надати почесному громадянину міста Корюківки Гавриленку Олексію 
Івановичу, який проживає за адресою: м. Корюківка, вул. _____________, 
матеріальну допомогу для оплати комунальних послуг в сумі 900 грн.. 
 
     2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кіктєва І. Л.) 
профінансувати кошти згідно п. 1 даного рішення відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 
Міський голова                                                                 І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
23 грудня  2015 року  № 328 
 
Про виплату матеріальної допомоги 
учасникам АТО  
 
     Розглянувши протокол засідання комісії при виконавчому комітеті 
Корюківської міської ради щодо розгляду заяв учасників, постраждалих 
учасників антитерористичної     операції    та    членів  сімей   загиблих,  які   є   
мешканцями  м. Корюківки  та  с. Трудовик від 23.12.2015 № 21, керуючись 
Порядком надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим  
учасникам  антитерористичної операції  та  сім’ям  загиблих,    які є мешканцями 
м. Корюківки та с. Трудовик», затвердженого рішенням двадцять восьмої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 11.12.2014, ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
  

      Надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. наступним учасникам 
антитерористичної операції: 
 
-    Невшупі Олександру Миколайовичу, вул. ___________, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер _____________. 
      Кошти перерахувати на рахунок № ________________________________,   
відкритий на ім’я Невшупи Олени Анатоліївни,  ідентифікаційний номер 
____________. 
      Підстава: заява вх. № 408/03-18 від 18.12.2015. 
 
-    Хомку Олександру Сергійовичу,   вул. ___________,  м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер ____________. 
      Кошти перерахувати на поточний рахунок № _________________________.   
      Підстава: заява вх. № 409/03-18 від 21.12.2015. 
 
-    Хоменку Ігорю Анатолійовичу, пров. ____________, м. Корюківка, 
     Кошти перерахувати на рахунок № __________________________________. 
     Підстава: заява вх. № 412/03-18 від 23.12.2015. 
 
Міський голова                                                               І.В. Матюха 



                                                                  
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2015 року  № 329 
 
Про надання матеріальної допомоги                            
 
      Розглянувши заяву Менської А. А. та додані до неї документи, керуючись 
рішенням двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 
від 11.12.2014 «Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 23.10.2014 «Про затвердження Положення 
про порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної 
допомоги», 
 
                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     Надати Менському Володимиру Володимировичу, що мешкає в м. Корюківці,  
по пров. _____________, ідентифікаційний номер _____________, матеріальну   
допомогу на  лікування  в сумі  900 грн..   
      Кошти перерахувати на рахунок № ___________________________________. 
      Підстава: заява вх. № 411/03-18 від 23.12.2015. 
    
 
Міський голова                                                                    І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                  РІШЕННЯ 

  
23 грудня 2015 року № 330 
 
Про надання допомоги  
на поховання  
 
      Згідно  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 31.01.2007 №  99 «Про 
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 
померлого» 
                                      

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

      Виділити допомогу на поховання в сумі  350 гривень  Клименку Миколі 
Дмитровичу   (пров. _____________,   м.  Корюківка,   ідентифікаційний № 
____________), що здійснював поховання Клименка Сергія Миколайовича,  
померлого 15.12.2015,  безробітного,  жителя  м. Корюківки. 
      Підстава:   заява вх. № 407/03-18 від 18.12.2015. 
                        Довідки РЦЗ 
                        Довідки Пенсійного фонду 
                        Копії свідоцтв про смерть 
                        Витяги з державного реєстру про смерть для отримання  
                        допомоги  на поховання 
                        Довідки міської ради 
      Кошти перерахувати на поточний рахунок № _________________________.    
      Підстава: заява вх. № 407/03-18 від 18.12.2015. 
 
 
Міський голова                                                               І.В. Матюха 
 
 
 
 


