
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14 березня 2016 року  № 87 
 
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 14.03.2016 № 3, 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: 
 
- Кривді Максиму Олексійовичу, м. Корюківка, вул. _________________, 
ідентифікаційний номер ______________. 
     Кошти перерахувати на рахунок № __________________________________. 
     Підстава: заява вх. № 54/03-18 від 09.03.2016. 
 
- Тунді Анатолію Івановичу, м. Корюківка, пров. _________________, 
ідентифікаційний номер ______________. 
     Кошти перерахувати на рахунок № __________________________________. 
     Підстава: заява вх. № 55/03-18 від 09.03.2016. 
 
- Жудику Олександру Васильовичу, м. Корюківка, пров. ________________, 
ідентифікаційний номер ______________. 
    Кошти перерахувати на рахунок № _________________________________, 
відкритий на ім’я Жудик Наталії Олександрівни, ідентифікаційний номер 
______________. 
    Підстава: заява вх. № 56/03-18 від 10.03.2016. 
 
Міський голова                                                       І.В.Матюха 



 
 

 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14 березня  2016 року  №88 
 
Про надання матеріальної допомоги 
 
 Розглянувши заяву Лук’яненко С. 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 Лук’яненко  Світлані Володимирівні,  зареєстрованій  за адресою:      
м. Корюківка,вул. ______________, ідентифікаційний номер _____________,  
матеріальну допомогу на  лікування в сумі 700 грн.. 
    Кошти перерахувати на рахунок № ____________________________________. 
    Підстава: заява вх. № 48/03-18 від 01.03.2016. 
 
Міський голова                                                       І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14 березня 2016 року  № 89 
 
Про надання дозволу на підключення 
до централізованої мережі водопостачання 
 
 Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 24.02.2016 № 56, 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 житлового будинку по 
вул. Перемоги, 16 м. Корюківки, власник _______________________. 
 
      2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради  на 
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного житлового будинку 
до міського водогону. 
 
     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 
 

14 березня 2016 року  № 90 
 
Про впорядкування територій  
підприємств, організацій та установ  
та закріпленої за ними 
 
      Враховуючи обмежені матеріально - технічні можливості комунальних 
підприємств Корюківської  міської ради та з метою забезпечення належного 
санітарного стану міста, чистоти та порядку на його вулицях, на територіях, 
прилеглих до меж населеного пункту, з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ 
на території, підпорядкованій міській раді, керуючись Правилами благоустрою 
території міста Корюківки, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  
 

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 

1. Юридичним та фізичним особам, які розташовані та здійснюють свою 
діяльність, проживають в населених пунктах, підпорядкованих Корюківській 
міській раді, в термін до 15 квітня 2016 року здійснити прибирання територій 
підприємств, організацій, установ та прилеглих до них територій, приватних 
садиб та прилеглих до них територій по вулицях. 
 
     2. Корюківській житлово-експлуатаційній конторі (Полях М.Ф.) за 
погодженням з підприємствами, організаціями, установами забезпечити у 
вищезазначений термін вивіз сміття з території міста  на полігон твердих 
побутових відходів. 
      Забезпечити згідно з затвердженим графіком вивіз сміття з вулиць у 
приватному секторі міста. 
 
     3. Запропонувати підприємствам за власні кошти провести роботи з ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ, прибирання сміття та належного облаштування власних 
земельних ділянок, земельних ділянок, які перебувають у користуванні, 
облаштування, підсипання та грейдерування – внутрігосподарських доріг, 
під’їзних ґрунтових доріг, якими користуються по місту, а саме: 
- публічне акціонерне товариство «Слов’янські шпалери - КФТП» – в районі 
очисних споруд, по вулицях та в районі вулиць Нова, Соборна (Кірова), Дудка, в 
районі «тупика»,  



- державне підприємство «Корюківське лісове господарство» – в районі 
нижнього складу, по вулицях Мічуріна, Індустріальній, Зеленій, провулку 
Мічуріна та в лісосмугах, які належать підприємству, на виїздах з міста 
Корюківки,  
- районне комунальне підприємство «Корюківкаліс» –  прилегла територія по 
вулицях Дудка, Шевченка та в лісосмугах, які належать підприємству, на виїздах 
з міста  та в межах території міської ради, 
- товариство з обмеженою відповідальністю «Ванеса» –  прилегла територія по 
вулицях Дудка, Зеленій, провулку Дудка, біля залізничної колії та в районі 
спиртобази, 
- товариство з обмеженою відповідальністю «Галтрейддерев» –  територія 
навколо підприємства та під’їзна дорога, 
- товариство з обмеженою відповідальністю «ВУД ІНДУСТРІ»–  прилегла до 
підприємства територія, 
- товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» –  прилегла 
територія та під’їзна дорога. 
 
      4. Вищезазначеним підприємствам при необхідності узгоджувати проведення 
робіт з Корюківською міською радою та міськими комунальними 
підприємствами. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Бикова О.М.. 
 
      6. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому довести дане рішення до 
відома виконавців та населення міста. 
 
Міський голова                                                         І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


