КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 64
Про виконання міського бюджету
Корюківською міською радою
за 2015 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансово - господарського відділу
Кіктєвої І. Л. про виконання Корюківською міською радою міського бюджету
за 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 звіт про виконання
міського бюджету за 2015 рік:
- по доходах у сумі 17139,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 15658,2 тис. грн. та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 1481,2 тис. грн. (додаток 1),
- по видатках у сумі 18503,0 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у
сумі 12025,1тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі
6477,9 тис. грн. (додаток 2).
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року №67
Про встановлення лімітів
споживання енергоносіїв
Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О. М.,
розглянувши листи Корюківських ДНЗ № 1 «Дельфін» та ДНЗ № 4 «Веселка»
щодо очікуваних обсягів використання енергоносіїв у поточному році, на
виконання рішення третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 29.01.2016 «Про міський бюджет на 2016 рік»,
виконком міської ради вирішив:
1. Встановити одержувачам коштів міського бюджету ліміти споживання
енергоносіїв на 2016 рік у фізичних одиницях згідно додатку 1.
2. Розпоряднику коштів забезпечити доведення лімітів споживання
енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам.
3. Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити:
- споживання електричної та теплової електроенергії, природного газу,
водопостачання та водовідведення у межах встановлених лімітів;
- розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не допускаючи
заборгованості.
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
24 лютого 2016 року № 68
Про затвердження нормативів
використання питної води
Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
від 17.02.2016 № 49, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Встановити для комунального підприємства «Короківкаводоканал»
Корюківської міської ради поточні індивідуальні нормативи використання
питної води на рівні 27,82% від загального обсягу піднятої води (розрахунки
додаються).
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 69
Про погодження калькуляції
утримання одного торгового місця
ПП «Торг - СВ»
Розглянувши клопотання ПП «Торг - СВ» від 24.02.2016 № 01,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Погодити
приватному
підприємству «Торг - СВ» калькуляцію
утримання одного торгового місця та розміри плати за утримання торгового
місця за видами діяльності на 2016- 2017 роки (додаються).
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 70
Про погодження плану - графіка
розчистки трас повітряних ліній
Корюківського РЕМ
Розглянувши клопотання ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 03.02.2016
№ 311 щодо погодження плану-графіка розчистки трас ПЛ 0,4-110 кВ та
інформування населення міста щодо необхідності догляду за зеленими
насадженнями, розташованими на належних громадянам земельних ділянках
в районах трас повітряних ліній, а також про можливі перерви в
електропостачанні у зв’язку з проведенням зазначених робіт, керуючись
Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів Українивід04.03.1997 № 209, законами України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Погодити План - графік розчистки трас ПЛ 0,4-110кВ Корюківського
РЕМ на 2016 рік.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради оприлюднити на
офіційному сайті установи зазначений план - графік з переліком вулиць, які
будуть знеструмлені для безпечного виконання робіт під час розчищення
траси.
3. Зобов’язати Корюківський РЕМ після виконання робіт з розчищення трас
у триденний термін проводити прибирання та вивезення зрізаних гілок.
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
24 лютого 2016 року № 72
Про надання дозволу
на передачу в оренду
комунального майна
Розглянувши лист Корюківської ЖЕК від 22.02.2016 № 79, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Надати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на передачу
в оренду кімнати площею 21,1 м. кв. в адміністративному приміщенні за
адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, без проведення конкурсу терміном
на три дні (04.03.2016 - 06.03.2016).
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року №73
Про надання дозволу на
проведення святкових заходів
Керуючись ст. 32, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,з метою організації змістовного відпочинку мешканців та гостей
міста, популяризації кращих звичаїв, традицій українського народу,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Надати дозвіл на проведення 27 лютого 2016 року з 12.00 год. до
16.00 год. на площі Героїв України народних забав«Проводи зими».
2. Надати дозвіл суб’єктам підприємницької діяльності, які приймають
участь у проведенні 27 лютого 2016 року свята «Проводи зими», на здійснення
виїзної торгівлі, торгівлю пивом, слабоалкогольними та алкогольними
напоями на розлив на прилеглій до центральної площі території з 12.00 год. до
16.00 год..
3. Проінформувати Корюківське відділення поліції Менського відділу
поліції ГУ НП у Чернігівській області про заплановане проведення масових
заходів з метою забезпечення громадського порядку під час їх проведення.
4. Корюківськійжитлово - експлуатаційній конторі забезпечити приведення
в належний санітарний стан центральної площі та прилеглої до неї
території до 10.00 год. 28 лютого 2016 року.
5. 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
24 лютого 2016 року № 74
Про виділення коштів на
проведення міських заходів
У зв’язку з проведенням у лютому та березні 2016 року ряду офіційних та
міських заходів, у відповідності з Календарним планом заходів на 2016 рік,
затвердженим рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 09.02.2016 № 53 «Про затвердження Календарного плану заходів
Корюківської міської ради на 2016 рік»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Для організації 27 лютого 2016 року народних забав «Проводи зими»
виділити кошти:
- в сумі 3000 грн. відділу культури і туризму Корюківської РДА за
проведення концертно - розважальної програми,
- в сумі 800 грн. Корюківському районному центру дитячої і юнацької
творчості за проведення театралізованої вистави,
- в сумі 500 грн. на придбання канцелярських товарів та подарунків та в
сумі 1000 грн. на придбання подарункових наборів для організації дитячої
ігротеки та відзначення її учасників,
- в сумі 1700 грн. для придбання подарункових наборів для відзначення
учасників спортивних змагань.
2. З нагоди 73 - ї річниці Корюківської трагедії 1, 2 березня 1943 року
виділити кошти в сумі 500 грн. на придбання квітів та упаковки для
покладання до міських пам’ятників під час проведення траурного мітингу.
3. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.)
профінансувати кошти згідно п.п. 1, 2 даного рішення.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 75
Про надання повноважень
Розглянувши звернення Корюківського відділення поліції Менського
відділу поліції ГУ НП у Чернігівській області від 22.02.2016 № 1727,
керуючись ст.ст. 218 - 221, п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Надати повноваження на складання адміністративних протоколів у
справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються
адміністративною комісією Корюківської міської ради, виконавчим комітетом
Корюківської міської ради, за статтями, визначеними в пункті 1 частини
першої статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення
наступним працівникам поліції:
- старшому інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській
області підполковнику поліції Сороці Ігорю Миколайовичу;
- інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області
капітану поліції Підгорному Дмитру Вікторовичу;
- інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області
ст. лейтенанту поліції Садовському Максиму Володимировичу;
- інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області
ст. лейтенанту поліції Саченку Ігорю Михайловичу;
- інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області
майору поліції Вахненку Максиму Федосійовичу;
- інспектору поліції Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області
ст. сержанту поліції Зеленому Сергію Михайловичу.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 19 лютого 2014 року № 29 «Про надання
повноважень».

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
24 лютого 2016 року № 76
Про розгляд звернення Корюківської
районної ради ветеранів
Розглянувши клопотання Корюківської районної ради ветеранів від
09.02.2016 № 21 та від 18.02.2016 № 25, відповідно до рішення третьої сесії
Корюківської міської ради від 29.01.2016 «Про затвердження міської
Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення» на 2016 рік, ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Виділити Корюківській районній раді ветеранів кошти в сумі 1700
(одна тисяча сімсот) грн. для проведення заходів, приурочених 73-й річниці
Корюківської трагедії 1, 2 березня 1943 року та в сумі 1000 (одна тисяча)
гривень для проведення святкових заходів для ветеранів міста з нагоди
Міжнародного жіночого дня.
2. Фінансово - господарському відділу (Кіктєва І.Л.) профінансувати
кошти згідно п. 1 даного рішення.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року №79
Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради від 24.01.2008 № 30
«Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання»
На підставі 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 вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 24.01.2008 № 30
«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», виклавши п. 3
зазначеного Порядку в наступній редакції:
«3. Допомога на поховання надається виконавцю волевиявлення померлого
або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, протягом місяця з дня
звернення за нею на підставі рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради в розмірі 500 гривень. Звернутись за призначенням допомоги на
поховання можна протягом шести місяців з дня смерті особи.»
2. Дане рішення набуває чинності з 1 березня 2016 року.
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2011 № 267 «Про
внесення змін до рішення виконкому міської ради від 24.01.2008 № 30 «Про
затвердження порядку надання допомоги на поховання» вважати таким, що
втратило чинність з дня набуття чинності даним рішенням.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 80
Про заходи щодо бродячих собак
на території Корюківської міської ради
Розглянувши колективне звернення жителів міста Корюківки про вжиття
заходів міськими комунальними службами щодо бродячих собак, які
становлять загрозу для здоров’я та життя дорослих та дітей, керуючись
Правилами благоустрою території м. Корюківки, ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Звернення жителів міста про вжиття заходів щодо бродячих собак, які
становлять загрозу для здоров’я людей, прийняти до відома.
2. Зобов’язати:
жителів населених пунктів Корюківської міської ради - власників собак
забезпечити належне утримання тварин та не допускати їх безприв’язного чи
бездоглядного утримання, вилучати з вулиць власних собак, які в силу певних
обставин стали бродячими;
власникам та керівництву ПП «Торг – СВ» негайно, протягом місяця,
облаштувати територію щоденного ринку з метою недопущення в зоні торгівлі
бродячих собак. Про вжиті заходи повідомити виконавчий комітет міської
ради.
3. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) забезпечити негайне прибирання
трупів загиблих собак та котів з вулиць населених пунктів міської ради.
4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому розробити нову
редакцію Правил утримання собак, котів та хижих тварин у населених пунктах
Корюківської міської ради та подати на затвердження чергової сесії міської
ради.

5. Рекомендувати Корюківському відділенню національної поліції
здійснювати заходи по виявленню власників бродячих собак та притягувати до
адміністративної відповідальності за неналежне утримання тварин, які
становлять загрозу населенню.
6. 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
24 лютого2016 року № 81
Про виділення квартири
членам сім’ї загиблого учасника
антитерористичної операції
Гирича В.А.
На виконання рішення третьої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 29 січня 2016 року «Про прийняття квартири в міську
комунальну власність та розподіл житла», керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Виділити квартиру № ___ по пров. _____________ м. Корюківки,
житлова площа – 33,5 м. кв., членам сім’ї загиблого учасника
антитерористичної операції Гирича В.А. − дружині Гирич Інні Володимирівні
та сину Гиричу Костянтину Віталійовичу, 08.01.2012 р.н..
2. Видати ордер, з квартирного обліку виключити.
3. Покласти на квартиронаймача обов’язки з оплати спожитих
комунальних послуг.
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
24лютого2016 року № 82
Про виплату матеріальної допомоги
учаснику 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 23.02.2016 № 2, 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. учаснику
антитерористичної операції Камишному Дмитру Михайловичу, м. Корюківка,
вул. _______________, ідентифікаційний номер _____________.
Кошти перерахувати на рахунок № __________________________________.
Підстава: заява вх. № 26/03-18 від 09.02.2016.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 лютого 2016 року № 84
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 17.01.2013 № 13
«Про проведення конкурсу з визначення
виконавця з надання послуг
з вивезення побутових відходів»
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
виконком міської ради в и р і ш и в :
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 17.01.2013 № 13 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця
з надання послуг з вивезення побутових відходів», виклавши п. 1 даного
рішення в наступній редакції:
«1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах м. Корюківки у
наступному складі:
Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови, голова
комісії.
Малиш Леонід Володимирович – перший заступник міського голови,
заступник голови комісії.
Яковець Сергій Миколайович − спеціаліст І категорії виконавчого апарату
міської ради, секретар комісії.
Члени конкурсної комісії:
Пономаренко Зоя Юріївна − керуюча справами (секретар) виконавчого
комітету міської ради;
Кривда Тетяна Федорівна − директор Корюківського РКП «Рампа», член
виконкому міської ради;

Мірошниченко Світлана Михайлівна − головний спеціаліст відділу
житлово - комунального господарства та будівництва, містобудування та
архітектури Корюківської РДА (за згодою);
Штиков Андрій Васильович − начальник Корюківської дільниці
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

(за згодою)».
Міський голова

І.В.Матюха

