
                                                                                     
 

                                                                 
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                  РІШЕННЯ 

     
09 лютого 2016 року  № 53                                                                                                   
                                                                
Про нагородження Почесною грамотою 
Корюківської міської ради 
та виділення коштів на проведення  
офіційних та міських заходів 
 
      У зв’язку з проведенням у лютому місяці ряду офіційних та міських 
заходів,   відповідно  до  рішення Корюківської  міської  ради  від 22 січня  
2003 року «Про Почесну грамоту Корюківської міської ради» (із змінами),  
 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      1. Виділити  кошти в сумі 200 грн. для придбання у ФОП Купрієнка Л.М. 
подарунка  для  привітання   почесного   громадянина м. Корюківки 
Гавриленка О.І. з 81-ю  річницею з дня  народження.    
 
      2. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав за мужність і самовідданість, високе почуття громадянського обов’язку 
нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з врученням 
цінного подарунка учасників бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан: 
-    Зубця Миколу Миколайовича, 
-    Хобела Віталія Івановича. 
     Підстава: клопотання Корюківської РСВА від 04.02.2016. 
     3. Затвердити список воїнів - інтернаціоналістів, запрошених на 
святкування з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав.                                                           
     4. Фінансово - господарському відділу (Кіктєва І. Л.) профінансувати 
кошти: 
-   в сумі 400 грн. на придбання подарунків у ФОП Купрієнка Л. М. для 
привітання  Зубця М. М. та Хобела В. І., 



-  в сумі 100 грн. на придбання у ФОП Мельничук Г. М. квітів для покладання 
до міських пам’ятників під час проведення урочистостей з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 
-  в сумі 4000 грн. ФОП Алексієнко С. М. для оплати харчування учасників 
святкових заходів. 
      
 
Міський голова                                                               І.В. Матюха 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 54 
 
Про погодження інвестиційної  
програми АТ «ОТКЕ» 
                                                                   
       Розглянувши клопотання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 26.01.2016. № 112 щодо погодження 
інвестиційної програми підприємства, керуючись Порядком розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання 
у сфері теплопостачання, затвердженим Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва  та   житлово - комунального   господарства  України   14.12.2012 
за № 630, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  
                          виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     Погодити Інвестиційну програму ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2016 рік (додається). 
 
 
Міський голова                                                       І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 55 
 
Про погодження графіка  
планово-попереджувального ремонту  
технологічного обладнання 
 
      Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М., 
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  
                               виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     Погодити Графік планово - попереджувального ремонту технологічного, 
електро-, КВП і А обладнання, теплових мереж та їх гідравлічного 
випробування Корюківської експлуатаційної дільниці ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2016 рік 
(додається). 
 
 
Міський голова                                                       І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 
                           КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 56 
 
Про затвердження розміру пайового внеску  
на розвиток інженерно - транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Корюківки 
 
     Розглянувши   протокол   засідання   комісії  з  питань   визначення   пайової  
участі замовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Корюківки від 29.01.2016 № 1, керуючись ст. 31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», рішенням  дев’ятої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, 
розрахунку, розміру  і  використання  коштів   пайової  участі   у  розвитку  
інфраструктури м. Корюківка», 
 
                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     1. Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Корюківки товариства з обмеженою 
відповідальністю «НІКАН - МБ» у сумі 2898,63 грн. (протокол додається).  
 
     2. Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Корюківки фізичної особи - підприємця 
Синенко Наталії Михайлівни у сумі 2517,84 грн. (протокол додається).  
 
 
Міський голова                                                                   І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 57  
 
Про розгляд звернення  
ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» 
 
       Розглянувши клопотання ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 
20.01.2016  № 72  щодо  зарахування вартості   невід’ємних поліпшень, 
створених товариством в результаті  реконструкції  орендованого комунального 
майна - нежитлової  будівлі  по вул.  Бульварній,  6б м. Корюківки  під 
котельню,  в  рахунок  орендної плати, керуючись ст. 18-1 Закону України «Про 
оренду державного і комунального майна», ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 
                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      1. Зарахувати вартість невід’ємних поліпшень, створених публічним 
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери – КФТП» в результаті 
реконструкції нежитлової будівлі  по  вул. Бульварній,  6б м. Корюківки  під  
котельню,  у  розмірі 408717,60 грн. в рахунок орендної плати за користування 
зазначеним майном, починаючи з січня 2016 року. 
 
      2. Виконавчому апарату міської ради здійснювати розрахунок орендної 
плати з врахуванням п. 1 цього рішення та укласти додаткову угоду оренди 
майна з ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП». 
 
      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 
 
09 лютого 2016 року  № 58                                                                                                    
 
Про надання дозволу на  
здійснення попередньої оплати 
 
      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 05.02.2016 № 40, Корюківської ЖЕК від 09.02.2016 № 52, керуючись 
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», 
 
                                виконком міської ради в и р і ш и в :     
 
      1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради на здійснення  попередньої   оплати  наступних 
закупівель: 
- за проектно - вишукувальні роботи по проекту «Капітальний ремонт 
вуличного водоводу по вул. Шевченка в м. Корюківка Чернігівської обл.» у 
розмірі 4944,90 грн.; 
- за проектно - вишукувальні роботи по проекту «Будівництво ІІІ черги 
вуличного    водогону       мікрорайону     «Олексіївка»    по    вул.   Свободи,  
вул. Бібліотечна,  вул. Гоголя,  вул. Партизанська, вул. Пісчана,  вул. Дудка,  
вул. Малинова, вул. Лермонтова в м. Корюківка Чернігівської обл.» у розмірі 
17795,10 грн.; 
- швонарізчика Husqvarna FS 305 вартістю 55783,16 грн., 
- віброплити Масалта MSR-90-2 вартістю 22352,00 грн.. 
 
      2. Надати дозвіл Корюківській житлово - експлуатаційній конторі на 
здійснення  попередньої   оплати  бензотримера вартістю 16000 грн.. 
 
  
Міський голова                                                       І.В. Матюха 
 
 



                                                                
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 
09 лютого 2016 року  № 60                                                              
 
 Про постановку на 
 квартирний облік 
 
       Розглянувши заяву Чечило С.М., керуючись ст. 39 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. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
                                виконком міської ради в и р і ш и в : 
 
     Поставити на квартирний облік при виклнклмі Корюківсбкої міської ради: 
 
-   Чечило Сергія Миколайовича, черга першочергова, склад сім’ї – 3 особи: 
1) дружина − Чечило Олеся Миколаївна; 
2) донька − Чечило Олександра Сергіївна, 27.09.2013 р. н.. 
    Підстава: заява вх. № 15/03-18 від 22.01.2016. 
     
Міський голова                                                                    І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 61  
 
Про надання матеріальної допомоги                            
 
       Розглянувши заяву Мелащенка В. 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  Мелащенку Василю Вікторовичу,  зареєстрованому в  м. Корюківці   
по вул. Польовій, 19, ідентифікаційний  номер ________________,  матеріальну   
допомогу на  ремонт будинку, пошкодженого пожежею, в сумі 350 грн..   
      Кошти перерахувати на поточний рахунок № _________________________. 
      Підстава: заява вх. № 16/03-18 від 22.01.2016. 
 
 
Міський голова                                                       І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 лютого 2016 року  № 62 
 
Про надання дозволу на  
підключення до централізованої  
мережі водопостачання 
      
      Розглянувши   клопотання  ТОВ «КЛІАР  ЕНЕРДЖІ»  від  01.02.2016 № 31,  
 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
                               виконком міської ради в и р і ш и в :  
 
      1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 
водопостачання об’єкта будівництва, яке здійснюється товариством з 
обмеженою  відповідальністю   «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»,   по  вул.  Костюк  Г., 49  
м. Корюківки. 
       
      2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  на 
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного об’єкта до 
міського водогону. 
 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Бикова О. М.. 
 
 
Міський голова                                                         І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 


