КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 3
Про внесення доповнень до рішення
виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 18.12.2015 № 301
«Про затвердження Плану роботи
виконавчого комітету Корюківської
міської ради на І півріччя 2016 року»
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л. В.,
керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 18.12.2015 № 301 «Про затвердження Плану роботи виконавчого
комітету Корюківської міської ради на І півріччя 2016 року», виклавши
План роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради на І півріччя
2016 року в новій редакції (додається).
Міський голова

І.В. Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 18.12.2015 № 301

План роботи
виконавчого комітету Корюківської міської ради
на І півріччя 2016 року
Січень

1. Про роботу зі зверненнями
громадян та стан виконавської
дисципліни у Корюківській
міській раді та комунальних
підприємствах міста.
2. Про проект міського бюджету
на 2016 рік.
3. Про Програму соціальноекономічного та культурного
розвитку корюківської міської
територіальної громади на
2016 рік та інші цільові
програми.
1. Про результати роботи
міських комунальних
підприємств та установ у
2015 році.

Керуюча справами /секретар/
виконкому Пономаренко З. Ю.,
начальник КП «Корюківкаводоканал»
Галущенко С. В., начальник
Корюківської ЖЕК Полях М. Ф..
Начальник фінансово-господарського
відділу Кіктєва І. Л..
Перший заступник міського голови
Малиш Л. В..

Начальник КП «Корюківкаводоканал»
Галущенко С. В., начальник
Корюківської ЖЕК Полях М. Ф.,
завідувач ДНЗ № 1 Рябченко В. О.,
завідувач ДНЗ № 4 Лобода Л. М..
Начальник фінансово-господарського
2. Про підсумки виконання
відділу Кіктєва І. Л..
міського бюджету у 2015 році.
Березень 1. Про благоустрій та озеленення Заст. міського голови Биков О. М.
міста.
Голова районної ради ветеранів
2. Про підготовку до
Погребна В. А..
святкування 71-ї річниці
Перемоги .
Майстер Корюківської дільниці ВАТ
Квітень Про підготовку комунальних
«Облтеплокомуненерго» Штиков А. В.,
підприємств та дошкільних
начальник КП «Корюківкаводоканал»
навчальних закладів міста до
Галущенко С. В., начальник
роботи в осінньо - зимовий
Корюківської ЖЕК Полях М. Ф.,
період.
завідувач ДНЗ № 1 Рябченко В. О.,
завідувач ДНЗ № 4 Лобода Л. М.
Начальник фінансово-господарського
Травень Про підсумки виконання
відділу Кіктєва І. Л.
міського бюджету за І квартал
2016 року.
Лютий

Червень

1. Про підсумки виконання
Програми соціальноекономічного та культурного
розвитку Корюківської міської
територіальної громади
на 2016 рік .
2. Про забезпечення
правопорядку на території
Корюківської міської ради.

Керуюча справами
/секретар/ виконкому

Перший заступник міського голови
Малиш Л. В..

Корюківське відділення поліції
Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області.

З.Ю. Пономаренко

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 4
Про роботу зі зверненнями громадян
та стан виконавської дисципліни
Заслухавши інформацію керуючої справами /секретаря/ виконкому
Пономаренко З. Ю., начальника КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради Галущенка С. В., начальника Корюківської ЖЕК Поляха М. Ф.,
керуючись Законом України «Про звернення громадян», ст. 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою удосконалення
роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх
конституційного права на звернення,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни та роботу зі зверненнями
громадян у міській раді та комунальних підприємствах міста прийняти до
відома /додається/.
2. Керівництву міської ради та вказаних підприємств:
здійснювати систематичний аналіз та узагальнення причин звернень
громадян, неухильно дотримуватись у роботі вимог чинного законодавства
щодо розгляду звернень, забезпечення їх оперативного вирішення;
- проаналізувати стан виконавської дисципліни, вжити дієвих заходів щодо
поліпшення якості та результативності виконуваних завдань;
- посилити контроль за термінами доведення рішень міської ради, виконавчого
комітету, розпоряджень міського голови до їх безпосередніх виконавців та
строками виконанням документів.
3. Контроль за виконанням даного рішення
справами /секретаря/ виконкому Пономаренко З. Ю..
Міський голова

покласти на керуючу

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 5
Про міський бюджет на 2016 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансово - господарського відділу
Кіктєвої І. Л. про проект міського бюджету на 2015 рік, керуючись ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міського
бюджету на 2016 рік в наступному викладенні :
1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету у сумі
11441,0 тис. грн., в тому числі доходів загального фонду міського бюджету
11188,4 тис. грн., доходів спеціального фонду міського бюджету 252,6 тис. грн.
згідно з додатком № 1 цього рішення;
- затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету у сумі
11441,0 тис. грн., в тому числі видатків загального фонду міського бюджету
8428,4 тис. грн., видатків спеціального фонду міського бюджету
3012,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;
- визначити обсяг профіциту загального фонду міського бюджету у сумі
2760,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 цього рішення ;
- визначити обсяг дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі
2760,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 5,0 тис. гривень.
3. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2015 рік за економічною структурою:
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму
7529,7 тис. грн. (додаток № 4).
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
7. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право
виконавчому комітету
міської ради отримувати позики на покриття
тимчасових касових розривів, що виникають за загальним
фондом та
бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
8. Відповідно до ст. 23, 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право
виконавчому комітету Корюківської міської ради в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово
вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком,
визначеним Кабінетом Міністрів України.
9. Надати право виконавчому комітету Корюківської міської ради:
1) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів з наступним затвердженням Корюківською міською радою;
2) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з
інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним
внесенням змін до рішення про міський бюджет.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.
Виконкому міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань.
11. Дозволити, у виключних випадках, за розпорядженням міського голови
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах
загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному
фондах міського бюджету.
Розподіл використання коштів, що надійшли за договорами внесків на
розвиток інфраструктури міста здійснювати за рішенням виконкому міської
ради, а у виключних випадках – за розпорядженням міського голови з
подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.
Перерозподіл, що призводить
до зміни затверджених бюджетних
призначень по загальному фонду за розподілами функціональної класифікації в
межах їх загального обсягу, та виділення коштів з вільного залишку загального
та спеціальних фондів міського бюджету здійснюється тільки за погодженням
постійної комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста з подальшим затвердженням на черговій сесії
міської ради.
12. Встановити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України;
джерела формування у частині фінансування визначені у статті 72 та
частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2015 рік у частині надходження, визначені статтею 691 Бюджетного
кодексу України.
14. Установити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету
беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним
фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисами.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до
спеціального фонду бюджету.

Зобов’язання, взяті розпорядниками без відповідних бюджетних асигнувань,
не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок
бюджетних коштів.
15. Встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на зарплату, включаючи видатки
на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах для бюджетних
установ.
16. Додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально - економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 6
Про Програму соціально - економічного
та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної
громади на 2016рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
щодо проекту Програми соціально - економічного та культурного розвитку
міської територіальної громади на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Програму соціально - економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2016 рік прийняти
до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект
Програми соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 7
Про міську Програму розвитку
житлово - комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради на 2016рік
Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М. про
проект Програми розвитку житлово - комунального господарства
та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2016рік,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Програму розвитку житлово - комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2016 рік
прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект
Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою
населених пунктів Корюківської міської ради на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 8
Про міську Програму «Фінансова
підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни
та інших категорій населення»
населення на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2016 рік,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»
на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення» на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 9
Про міську Програму соціального
захисту окремих категорій
населення на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми соціального захисту окремих категорій
населення» на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму соціального захисту окремих категорій
населення на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми соціального захисту окремих категорій населення на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 10
Про міську Програму
«Нагородження відзнаками
Корюківської міської ради»
на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми «Нагородження відзнаками Корюківської
міської ради» на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму «Нагородження
Корюківської міської ради»» на 2016 рік прийняти до відома.

відзнаками

2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 11
Про міську Програму
«Культурно - мистецький розвиток
міста та молодь Корюківщини»
на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми «Культурно - мистецький розвиток міста та
молодь Корюківщини» на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Програму «Культурно - мистецький розвиток міста та
молодь Корюківщини» на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми «Культурно - мистецький розвиток міста та молодь Корюківщини»
на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 12
Про міську Програму створення
чи коригування містобудівної
документації та регулювання
земельних відносин на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми створення чи коригування містобудівної
документації та регулювання земельних відносин на 2016 рік, керуючись
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1.
Інформацію про міську Програму створення чи коригування
містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 2016 рік
прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми створення чи коригування містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 13
Про міську Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму розвитку фізичної культури і спорту
на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 14
Про міську Програму
«Членські внески» на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми «Членські внески» на 2016 рік керуючись ст. 27
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму «Членські внески» на 2016 прийняти
до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми «Членські внески» на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 15
Про міську Програму організації
та проведення громадських робіт
для населення м. Корюківки
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми організації та проведення громадських робіт
для населення м. Корюківки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму організації та проведення громадських
робіт для населення м. Корюківки прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми організації та проведення громадських робіт для населення
м. Корюківки.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 16
Про міську Програму охорони
навколишнього природного середовища
м. Корюківки на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми охорони навколишнього природного середовища
м. Корюківки на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму охорони навколишнього природного
середовища м. Корюківки на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми охорони навколишнього природного середовища м. Корюківки на
2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 17
Про міську Програму раціонального
використання та охорони
водних ресурсів на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми раціонального використання та охорони
водних ресурсів на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму раціонального використання та
охорони водних ресурсів прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 18
Про міську Програму поліпшення
становища дітей та охорони
дитинства в м. Корюківці на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми поліпшення становища дітей та охорони
дитинства в м. Корюківці на 2016 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму поліпшення становища дітей та
охорони дитинства в м. Корюківці на 2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми поліпшення становища дітей та охорони дитинства в м. Корюківці
на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 19
Про Комплексну програму підтримки
учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей – мешканців
м. Корюківки та с. Трудовик
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей – мешканців м. Корюківка та с. Трудовик,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1.
Інформацію про Комплексну програму підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Корюківки та
с. Трудовик прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей – мешканців м. Корюківки та с. Трудовик.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 20
Про міську Програму забезпечення,
утримання та розвитку
матеріально - технічної бази
дошкільних навчальних закладів
Корюківської міської ради
Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М. про
проект міської Програми забезпечення, утримання та розвитку матеріально технічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму забезпечення, утримання та розвитку
матеріально - технічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської
міської ради прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми забезпечення, утримання та розвитку матеріально - технічної бази
дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 21
Про субвенцію з районного бюджету
на дошкільну освіту
Розглянувши інформацію голови Корюківської районної ради щодо
розгляду рішення Корюківської міської ради «Про передачу об’єктів права
міської комунальної власності у спільну власність територіальних громад міста,
селища та сіл Корюківського району» стосовно передачі дошкільних
навчальних закладів Корюківської міської ради, міська рада констатує, що
відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що
здійснюються з районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, належать видатки на дошкільну освіту.
Бюджетним кодексом України за цих підстав відповідно закріплені і статті
доходів до районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Тобто, законом визначено обов’язковість визначення та затвердження
відповідних видатків на дошкільну освіту та здійснення фінансування
дошкільних навчальних закладів і є обов’язковими для відповідних органів
місцевого самоврядування (районної ради, ради об’єднаної територіальної
громади).
На виконання вищезазначених вимог закону міською радою було прийнято
рішення від 11.12.2015 про передачу дошкільних навчальних закладів міста до
районної комунальної власності з метою забезпечення фінансування їхньої
діяльності.
За таких обставин інші умови фінансування дошкільних навчальних
закладів Бюджетним кодексом України не передбачені.
Відповідно до п. 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України у 2016 році з бюджетів міст районного значення
можуть здійснюватись видатки на дошкільну освіту за зверненням міської
(міста районного значення) ради. В такому випадку районна рада приймає
рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській (міста
районного значення) раді та у районному бюджеті затверджує обсяги
міжбюджетних трансфертів з районного бюджету до бюджету міста. При цьому

обсяги таких трансфертів не можуть бути меншими видатків, передбачених на
утримання зазначених установ на 2015 рік.
Але Корюківська міська рада із таким зверненням до районної ради не
зверталась і рішень про можливість прийняття коштів на дошкільну освіту з
районного бюджету не приймала.
Відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України передача коштів між
місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих
рад, прийнятих кожною із сторін, і укладення договору.
Враховуючи вищевикладене, Корюківською районною радою допущено
порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо забезпечення
фінансування дошкільних навчальних закладів, розташованих в м. Корюківці.
В районному бюджеті на 2016 рік згідно додатка № 5 до рішення сесії
районної ради від 20 січня 2016 року передбачена інша субвенція Корюківській
міській раді в сумі 2940 тис. грн. на фінансування дошкільної освіти (в 2015
році видатки районного бюджету на ці цілі склали 5753 тис. грн.).
Рішення районної ради про визначення таких обсягів субвенції до міського
бюджету на фінансування дошкільної освіти теж суперечить вимогам
бюджетного законодавства як таке, що прийняте в односторонньому порядку і
обсяги видатків не відповідають видаткам, визначеним законодавством.
Ситуація,
що склалась із фінансуванням дошкільної освіти по м.
Корюківці, може привести до зупинення фінансування діяльності дошкільних
закладів № 1 «Дельфін» та № 4 «Веселка», де виховується більше 400 дітей.
З огляду на ситуацію, що склалась, та з метою попередження ускладнення
суспільно - політичної ситуації в місті, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради питання
про прийняття з районного бюджету до міського бюджету «Іншої субвенції» в
сумі 2940000 (два мільйони дев’ятсот сорок тисяч) грн. на тимчасове
фінансування дошкільної освіти до врегулювання питання у відповідності до
чинного законодавства.
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
22 січня 2016 року № 22
Про організацію оплачуваних
громадських робіт у 2016 році
Відповідно до розпорядження голови Корюківської РДА від 17.12.2015
№ 443 «Про організацію громадських робіт у 2016 році», ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про
зайнятість населення», п. 7, 8 Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 20 березня 2013 року № 175, з метою стимулювання мотивації до
праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, для
вирішення питань, які відповідають потребам територіальної громади та
сприяють її економічному і соціальному розвитку,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну,
соціальну та екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік
роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт у 2016 році.
2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти
договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з
Корюківським районним центром зайнятості та створити для цього спеціальні
тимчасові робочі місця.
3. Фінансування громадських робіт проводити за рахунок коштів міського
бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття пропорційно, але не більше 50 відсотків, у разі
залучення до таких робіт зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які
втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до
50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із
зупиненням (скороченням) виробництва.

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

І.В. Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 22.01.2016 № 22

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт,
що мають економічну, соціальну та екологічну користь, відповідають
потребам
громади та сприяють її соціальному розвитку на 2016 рік
1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані
цвинтарів, особливо у сільській місцевості.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та
снігових заметів у населених пунктах.
3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг,
вирубка чагарників вздовж доріг.
4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок.
5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку
відповідно до діючого законодавства.
6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії
та культури, заповідників.
7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл,
інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів
культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинківінтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для
неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери.
8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких
осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих
органів влади.
9. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну,
соціальну та екологічну користь для певної адміністративно-територіальної
одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та
можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня.
Заступник міського голови

О.М. Биков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 22.01.2016 № 22

ПЕРЕЛІК
роботодавців, за участю яких планується організовувати та проводити
громадські роботи у 2016 році (за їх згодою)
№ п/п
1
1.

Найменування
роботодавця
2
Корюківська
житловоексплуатаційна
контора

Заступник міського голови

Джерела фінансування
3
міський бюджет

Обсяги
фінансування, грн.
4
40 тис. грн.

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 23
Про зміни до статутів
комунальних підприємств
Корюківської міської ради
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 30.12.2015 № 506 та Корюківської ЖЕК від 21.01.2016 № 27 щодо
внесення змін до статутів підприємств у зв’язку зі збільшенням статутного
капіталу та з метою забезпечення їх стабільної роботи, керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Винести на розгляд чергової сесії міської ради питання про затвердження
статутів комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради та Корюківської житлово - експлуатаційної контори в новій
редакції.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 28
Про погодження відкоригованих
калькуляцій на послуги спецтехніки
КП «Корюківкаводоканал»
Розглянувши лист комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради від 12.01.2016 № 6 щодо погодження
відкоригованих у зв’язку зі зміною розміру єдиного соціального внеску
калькуляцій на послуги спецтехніки підприємства, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Погодити КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради наступні
відкориговані калькуляції:
- собівартості 1 години роботи трактора Т-150 по розчищенню снігу;
- собівартості 1 години роботи трактора Т-16 по розчищенню снігу;
собівартості 1 години роботи екскаватора ЄО - 2621 по розчищенню
снігу;
собівартості 1 години надання послуг автопідйомника ГАЗ - 3309.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 32
Про затвердження Плану
поточного ремонту житлового фонду,
що обслуговується Корюківської ЖЕК
Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 14.01.2016 № 14,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Погодити План поточного ремонту житлового фонду, що обслуговується
Корюківською житлово - експлуатаційною конторою, на 2016 рік (додається).
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 33
Про затвердження цін
на ритуальні послуги
і предмети ритуальної належності
Корюківської ЖЕК
Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 18.01.2016 № 17,
керуючись ст. 8 Закону України «Про похоронну справу», ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити ціни на ритуальні послуги та предмети ритуальної
належності Корюківської житлово - експлуатаційної контори станом на
01 січня 2016 року (додаються).
2. Затвердити ціни на ритуальні послуги та предмети ритуальної
належності Корюківської
житлово - експлуатаційної
контори, що
надаватимуться для поховання учасників АТО, станом на 01 січня
2016 року (додаються).
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 34
Про звільнення від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Розглянувши звернення Корюківського районного товариства «Бджоляри»,
публічного акціонерного товариства «Корюківське автопідприємство 17445» про
надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, та з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств
міської ради, керуючись Положенням про порядок справляння податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженим рішенням
двадцять дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від
27.01.2015, ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Звільнити в 2016 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на території Корюківської міської ради:
- місцеві ланки всеукраїнських об’єднань бджолярів - любителів;
- підприємства, що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування;
- комунальні підприємства Корюківської міської ради.
2. Пропозиції, вказані в п. 1 даного рішення, винести на розгляд чергової сесії
Корюківської міської ради.
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
22 січня 2016 року № 35
Про перейменування вулиці
Журби Василя
Розглянувши колективне звернення жителів вул. Журби Василя в
м. Корюківка щодо повернення даній вулиці її попередньої назви − провулку
Братчикова, лист ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» щодо недоцільності
такого перейменування та враховуючи те, що в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно зареєстровані права власності на нерухоме майно по вул.
Журби
Василя, керуючись Положенням про порядок найменування та
перейменування назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у
м. Корюківці, затвердженим рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 27.07.2012 року, керуючись ст. 37 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Перейменування вулиці Журби Василя в м. Корюківці на провулок
Братчикова вважати недоцільним.
2. Про прийняте рішення повідомити жителів вулиці Журби Василя та ПАТ
«Слов’янські шпалери – КФТП».
3. Дане рішення винести на затвердження чергової сесії Корюківської міської
ради.
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
22 січня 2016 року № 36
Про погодження калькуляцій
на послуги транспорту
Корюківської ЖЕК
Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 18.01.2016 № 17, керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити наступні калькуляції на послуги транспорту Корюквської житловоексплуатаційної контори:
- вартості 1 години роботи трактора Т - 40 (додається);
- вартості 1 години роботи трактора МТЗ - 80 (додається);
- вартості 1 км. пробігу автомобіля ИЖ - 2717 230 (додається).
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 37
Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 18.12.2015 № 306
«Про утворення комісій»
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 18.12.2015 № 306 «Про утворення комісій», затвердивши наступний
склад комісії по врегулюванню земельних спорів на території Корюківської
міської ради:
Голова комісії - Малиш Л. В., перший заступник міського голови.
Заступник голови комісії - Олійник С.О., секретар міської ради.
Секретар комісії - Хоменко О. В., спеціаліст 1 категорії міської ради.
Члени комісії:
Скиба Т. В. - заступник начальника відділу – завідувач сектору Державного
земельного кадастру відділу Держгеокадастру у Корюківському районі /за
згодою/,
Кузюра О. П. - завідувачка Корюківським міжрайонним ДУ ЧОЛС ДСЕС /за
згодою/,
Кривда Т.Ф. - директор Корюківського РКП «РАМПА»,
Мірошниченко С. М. - головний спеціаліст відділу житлово - комунального
господарства та будівництва, містобудування та архітектури Корюківської РДА
/за згодою/.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 18.12.2015 № 306 «Про утворення комісій» в
частині визначення складу комісії по врегулюванню земельних спорів на
території Корюківської міської ради.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 38
Про затвердження звіту про
оцінку комунального майна
Заслухавши інформацію міського голови Матюхи І. В. щодо оцінки майна
комунальної власності – нежитлових приміщень площею 61,3 м. кв на І-му
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі за адресою: вул. Дудка, 64
м. Корюківка, яке обліковується на балансі Корюківської міської ради та на
даний час перебуває в оренді, розглянувши рецензійні матеріали, керуючись ст.
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 звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 61,3
м. кв на І-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на
балансі Корюківської міської ради, та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
м. Корюківка, вул. Дудка, 64, ринкова вартість якого станом на 16.12.2015 року
складає 77189,58 грн. (без урахування ПДВ).
2. Розрахунок орендної плати за користування даним майном здійснювати,
враховуючи його ринкову вартість, зазначену в п. 1 цього 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
22 січня 2016 року № 39
Про надання дозволу на
використання символіки
м. Корюківки
Розглянувши звернення ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» щодо надання дозволу на
використання назви м. Корюківки та символіки м. Корюківки в процесі діяльності
підприємства, керуючись Положенням про зміст опис та порядок використання
символіки міста Корюківка, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської
міської ради п’ятого скликання від 21.11.2006, керуючись ст. 22, 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Надати дозвіл ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» на використання в процесі
діяльності підприємства назви міста Корюківки та символіки міста: герба та
прапора м. Корюківки.
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
22 січня 2016 року № 40
Про дотацію
ПАТ «Корюківське АТП-17445»
Розглянувши звернення ПАТ «Корюківське
автопідприємство 17445»
від 22.12.2015 № 328 щодо надання дотації з міського бюджету в розмірі
144 тис. грн. на відшкодування витрат по перевезенню пасажирів на міських
автобусних маршрутах у зв’язку з тим, що встановлена плата за придбання
пасажирами квитків не покриває всі витрати на обслуговування таких маршрутів,
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2015 № 325
«Про погодження тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах», від 18.12.2014 № 225 «Про встановлення вартості одного квитка на
проїзд в автобусах на міських маршрутах», керуючись ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. У зв’язку з тим, що встановлена вартість квитка на міських автобусних
маршрутах нижча за погоджений тариф на такі перевезення, рекомендувати
Корюківській міській раді при затвердженні міського бюджету на 2016 рік і
розподілі коштів вільного залишку передбачити дотацію публічному
акціонерному товариству «Корюківське автопідприємство 17445» в сумі
120 тис. грн., а саме:
- в січні - квітні 2016 року – 66,0 тис. грн.;
- в жовтні - грудні 2016 року – 54,0 тис. грн.
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
22 січня 2016 року № 41
Про закриття маршруту
автобусних перевезень
«Автостанція - Садова»
Розглянувши звернення ПАТ «Корюківське автопідприємство 17445»
від 31.12.2015 № 330 щодо закриття міського пасажирського маршруту
автобусних перевезень «Автостанція - Садова» в зв’язку з невеликою кількістю
пасажирів та його збитковістю, враховуючи рішення виконкому міської ради від
24.09.2015 № 227 «Про надання дозволу на пасажирські перевезення в м.
Корюківці», а також те, що подальші перевезення по даному маршруту повинні
відбуватись на конкурсній основі, керуючись ст. 7 Закону України «Про
автомобільний транспорт», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Закрити з 01.01.2016 року міський пасажирський маршрут автобусних
перевезень «Автостанція - Садова».
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
22 січня 2016 року № 43
Про прийняття квартири
в міську комунальну власність
Розглянувши розпорядження в.о. голови Корюківської районної
державної адміністрації від 20.01.2016 р. № 17 «Про передачу квартири»,
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 348 «Про
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Рекомендувати Корюківській міській раді прийняти безоплатно в міську
комунальну власність придбану за кошти державного бюджету (згідно
договору купівлі - продажу від 29.12.2015) квартиру № 11, загальною площею
46,3 м2, вартістю 315500,00 грн., що знаходиться за адресою: м. Корюківка,
пров. Бульварний, будинок № 3, для подальшого її надання членам сім’ї
учасника
антитерористичної
операції
Гирича
В.А.
−
____________________________________________________________________.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 44
Про постановку на
квартирний облік
Розглянувши заяви Летути Р.А., Харченко А.О., клопотання служби у
справах дітей Корюківської РДА, керуючись ст. 39, 45, 46, 71 Житлового
Кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних
депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985
«Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 12 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 12 Закону
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних
дітей», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
Поставити на квартирний облік:
- Летуту Руслана Анатолійовича, черга першочергова, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: заява вх. № 416/03-18 від 25.12.2015.
- Харченко Аллу Олександрівну, черга першочергова, склад сім’ї − 4 особи:
1) син − Харченко Геннадій Андрійович;
2) син − Харченко Андрій Андрійович;
3) донька − Стельмах Олександра Анатоліївна, 28.10.2002 р.н.
Підстава: заява вх. № 423/03-18 від 30.12.2015.
- Давиденко Світлану Миколаївну, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 16.01.2016
№ 10-18/48.
- Тройну Анну Миколаївну, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
18.01.2016 № 10-18/55.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 45
Про переоформлення
особового рахунку на квартиру
Розглянувши заяву Поташного Ю.Т., керуючись ст. 15, 61, 103, 106
Житлового Кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Переоформити особовий рахунок на квартиру № __ по вул. ___________, __,
м. Корюківки на Поташного Олександра Юрійовича у зв’язку, з тим, що
квартиронаймач − його батько Поташний Юрій Тимофійович зареєстрований за
іншою адресою.
Підстава: заява вх. № 413/03-18 від 24.12.2015.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 46
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 19.01.2016 № 1, 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:
Заболотному Максиму Дмитровичу, м. Корюківка, пров. _____________,
ідентифікаційний номер ______________.
Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________.
Підстава: заява вх. № 417/03-18 від 28.12.2015.
Римару Сергію Володимировичу, м. Корюківка, вул. ______________,
ідентифікаційний номер ______________.
Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________.
Підстава: заява вх. № 426/03-18 від 31.12.2015.
Капітану Олексію Сергійовичу, м. Корюківка, вул. ______________,
ідентифікаційний номер ______________.
Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________,
картка № ___________, оформлена на ім’я Капітан Алли Костянтинівни,
ідентифікаційний номер ______________.
Підстава: заява вх. № 426/03-18 від 31.12.2015.

Барабашу Ярославу Володимировичу, м. Корюківка, вул. _____________,
ідентифікаційний номер ______________.
Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________.
Підстава: заява вх. № 6/03-18 від 13.01.2016.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 47
Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяву Янченко Л. В. 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 Янченко Ларисі Володимирівні, ідентифікаційний номер
_______________, зареєстрованій в м. Корюківці по вул. ______________,
матеріальну допомогу на лікування в сумі 350 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________.
Підстава: заява вх. № 12/03-18 від 18.01.2016.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 48
Про надання дозволу на виготовлення
проектної документації та газифікацію
житлового будинку
Розглянувши заяву Пивовара А. В., керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Надати дозвіл на виготовлення проектної документації та газифікацію
житлового будинку:
-

Пивовару Андрію Вікторовичу, вул. ______________.
Підстава: заява вх. № 1/03-18 від 04.01.2016.

2. Дозволити Пивовару А. В. проведення земляних робіт лише при отриманні
відповідного дозволу міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Бикова О. М..
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 49
Про надання дозволів на
підключення до мереж
водопостачання та водовідведення
Розглянувши
лист комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради від 20.01.2016 № 18, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
підключення до централізованої мережі водопостачання житлових будинків за
наступними адресами:
- вул. Пушкіна, 9, власник ___________________________,
- вул. Пушкіна, 4, власник ___________________________.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
підключення до системи водовідведення будинку вул. Передзаводській, 18/2,
власник _______________.
3. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до міських
мереж водопостачання та водовідведення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Бикова О. М..
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 січня 2016 року № 50
Про надання допомоги
на поховання
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 р. № 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 Василенко Вірі
Тимофіївні (вул. ______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
_____________), що здійснювала поховання Василенка Володимира
Олександровича, безробітного, жителя м. Корюківки, який помер 24.12.2015.
Підстава: заява вх. № 420/03-18 від 29.12.2015.
Довідка РЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть
Витяг з державного реєстру про смерть для отримання
допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати на поточний рахунок № ________________________.
Міський голова

І.В. Матюха

