КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 92
Про схвалення обсягу вільного залишку
бюджетних коштів міського бюджету
Корюківської міської ради станом
на 01 січня 2016 року
Розглянувши офіційний висновок фінансово - господарського відділу міської
ради про обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету
Корюківської міської ради станом на 01січня 2016 року, відповідно до
ст.ст. 28, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, ч.
7 ст. 78 Бюджетного кодексу України
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Схвалити обсяг вільного залишку бюджетних коштів станом на 01 січня
2016 року:
1.1. По загальному фонду міського бюджету Корюківської міської ради у сумі
2038969 (два мільйони тридцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять)
гривень 73 коп..
1.2. По спеціальному фонду:
- по бюджету розвитку у сумі 60635 (шістдесят тисяч шістсот тридцять п’ять)
гривень75 коп.;
- по екологічному податку у сумі 725 (сімсот двадцять п’ять) гривень 04 коп.;
- по збору за першу реєстрацію транспортних засобів у сумі 0 (нуль) гривень
54 коп.;
- по цільовим фондам у сумі 15982(п’ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят
дві) гривні 09 коп..
2. Виконавчому комітету Корюківської міської ради подати на розгляд та
затвердження чергової сесії міської ради обсяг вільного залишку бюджетних
коштів загального та спеціального фондів міського бюджету Корюківської
міської ради станом на 01 січня 2016 року.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 93
Про спрямування вільного залишку
Розглянувши пропозиції міського голови, заступника міського голови та
начальника фінансово-господарського відділу щодо спрямування вільного
залишку коштів міського бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року, у
відповідності до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, з метою
забезпечення фінансування життєво необхідних видатків
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Погодити спрямування залишку коштів, що склався на початок 2016
року в сумі 2108000,00 грн., в т. ч. загальний фонд – 2033000,00 грн. та
спеціальний фонд – 75000,00 грн., із них бюджет розвитку – 60000,00 грн.
(додаток 1).
2. Погодити зміни додаткового переліку об’єктів, які фінансуватимуться за
рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Корюківської
міської ради у 2016 році (додаток 2).
3. Погодити додатковий перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок
коштів міського бюджету у 2016 році (додаток 3).
4. Погодити додатковий розподіл субвенції з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів (КФК 250344) на 2016 рік (додаток 4).
5. Погодити додаткові джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік
(додаток 5).
6. Подати на затвердження чергової сесії Корюківської міської ради внесені
зміни.

7. Начальнику фінансово - господарського відділу внести відповідні зміни до
проекту рішення «Про міський бюджет на 2016 рік» (нова редакція) та подати
на затвердження чергової сесії міської ради.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 94
Про внесення змін до рішення
третьої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29 січня 2016 року
«Про міський бюджет на 2016 рік»
Розглянувши рішення виконкому від 24 березня 2016 року № 92 «Про
схвалення обсягу вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету
Корюківської міської ради станом на 01 січня 2016 року» та № 93 «Про
спрямування вільного залишку», керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Корюківській міській раді внести зміни та доповнення до
рішення міської ради від 29 січня 2016 року «Про міський бюджет на 2016
рік», виклавши пункти 1, 5, 16 даного рішення в новій редакції:
«1. Визначити на 2016 рік:
доходи міського бюджету в сумі 13412,7 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету в сумі 12690,0 тис. грн., доходи
спеціального фонду міського бюджету в сумі 722,7 тис. грн. згідно з
додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету в сумі 15500,7 тис. грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету в сумі 10834,0 тис. грн., видатки

спеціального фонду міського бюджету в сумі 4666,7 тис. грн. згідно з додатком
3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 3869,0 тис. грн. згідно
з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3869,0 тис. грн.
згідно з додатком 2 до цього рішення;

встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по
загальному фонду в сумі 2033,0 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі
75,0 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку 60,0 тис. грн. за рахунок залишків
коштів, що склалися на 01 січня 2016 року згідно з додатком 2 до цього
рішення;
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 20,0 тис. грн.
згідно з додатком 6 до цього рішення.»
«5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 9571,0 тис. грн.
(додаток 4).»
«16. Додатки 1 - 6 до даного рішення є його невід’ємною частиною.»
2. Додатки 2, 3, 4, 5 до рішення третьої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 29 січня 2016 року «Про міський бюджет на 2016 рік»
викласти в новій редакції (додаються).
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 березня 2016 року № 95
Про затвердження Переліку заходів
з благоустрою та озеленення
м. Корюківки на 2016 рік
З метою здійснення заходів по благоустрою, озелененню міста,
впорядкуванню прилеглих територій підприємств, установ, організацій,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирі ш и в :
1. Затвердити Перелік заходів з благоустрою та озеленення м. Корюківки на
2016 рік (додаток 1).
2. Закріпити територію міських вулиць за підприємствами, установами,
організаціями для забезпечення її систематичного прибирання (додаток 2).
Санітарним днем визначити четвер кожного тижня.

3. Закріпити міські пам’ятники за підприємствами, установами, організаціями
з метою підтримання їх у належному стані та впорядкування прилеглої до
пам’ятників території (додаток 3).
4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити доведення
даної інформації до виконавців.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Бикова О.М..
Міський голова

І.В. Матюха

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 24.03.2016 №95

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
з благоустрою та озеленення м. Корюківки на 2016 рік
№
з/п

Назва
організації,
установи,
підприємства

1
1.

2
Корюківська міська
рада,
Корюківська ЖЕК
Приватбанк
УПФ

2.
3.

Цех електрозв’язку № 4

5.

Корюківська міська
рада, Корюківська

Заходи

Відповідальні

Термін
виконання

Приміт
ки
6

3
Ремонт тротуарів
вул. Шевченка

4
Биков О. М.,
Полях М. Ф.

5
15.08.2016

Фарбування фасаду
банно-прального
комбінату
Оснащення
пандусами для
інвалідів
приміщення
Укртелекому
Благоустрій
території парку

Ющенко А. А.,
Єрмоленко О. В.

01.07.2016

Кожушко В. Є.

26.04.2016

Биков О. М.,
Коротков В. А..

01.07.2016

козача Січ
6.

Філія «Корюківський
райавтодор»

7.

ПП «Промінь»

8.

Корюківський РЕМ

9.

Корюківське міське
споживче товариство

10

Корюківський вузол
зв’язку

11

Цех електрозв’язку № 4

12

Корюківський вузол
зв’язку, цех
електрозв’язку № 4

13

Автостанція ВАТ
«Чернігівське ОПАС
№ 17499»

ім. Ленінського
комсомолу
Ремонт та
фарбування знаків
при в’їзді в місто
Комплексний
благоустрій
прилеглої до
магазину території
Фарбування фасаду,
реконструкція
головного входу по
вул. Г. Костюк,
фарбування КТП на
вулицях міста
Комплексний
благоустрій
прилеглої території
із заміною
асфальтного
покриття на
тротуарну плитку
біля «Спорт-бару»
по вул. Шевченка
Заміна павільйону
«Союздрук» по
вул. Шевченка
Ремонт та
фарбування
технологічного
обладнання на
вулицях міста,
реконструкція
телефонних мереж
на фасадах міських
будинків
Реконструкція
фасаду будівлі
районного вузла
зв’язку,
комплексний
благоустрій
території із заміною
асфальтного
покриття на
тротуарну плитку
Облаштування
місця для
паркування
інвалідів на
території
автостанції

Малиш В. Л.
Тройна А. О.

01.05.2016

Петренко В. М.

01.07.2016

Рябець В. О.

15.08.2016

Керівник
організації

15.07.2016

Якушин О. О.

01.07.2016

Кожушко В. Ю.

01.08.2016

Якушин О. О.,
Кожушко В. Є.

20.08.2016

Пилипенко Л. І.

20.07.2016

14

Філія Корюківське
відділення №
10024/0159 ПАТ
«Державний ощадний
банк України»,
відділення Державної
казначейської служби

15

ЧОД АПБ «Аваль»

16

Корюківська ЖЕК

17

Корюківське УГГ,
редакція газети «Маяк»,
відділ культури і
туризму Корюківської
РДА

18

СП ГОПГХ

Реконструкція
головного входу в
приміщення,
тротуарів та
площадки перед
будівлею із заміною
асфальтного
покриття на
тротуарну плитку
Будівництво
тротуару вздовж
житлового будинку
№ 52 по
вул. Шевченка та
влаштування
автозупинки біля
приміщення банку
Будівництво
пандусів в під’їзди
житлових будинків,
де мешкають
інваліди
Завершення
реконструкції
фасаду будинку по
вул. Бульварній, 13
та благоустрій
прилеглої території
з улаштуванням
залізобетонної
огорожі
Реконструкція
фасаду магазину
«Маркет» по
вул. Шевченка, 62.

Окусок С.Є,
Привала Я. М.

01.08.2016

Хоменко І. М.

01.08.2016

Полях М. Ф.

01.08.2016

Каракуца Н. В.
Гайова І. А.,
Сита Ю. М.

01.08.2016

Керівник
організації

01.08.2016

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 24.03.2016 №95
Підприємства, установи, організації, за якими закріплена територія
вулиць по прибиранню
№ п/п

Підприємство, установа, організація

Назва вулиць

Кордони

1.1

Шевченка

2.2

Управління по газопостачанню та
газифікації ПАТ “Чернігівгаз”
ШРБУ “Облавтодор”

3.3
4.5

УОС
ЗОШ 1-111 ст. № 1

Садова
Шевченка

Парна і непарна сторона в. Садова до
2 пров. Шевченка
Парк в.Садова від в. Шевченка ,
Паркова вздовж території, парк
Пам’яті
Від УОС до Райагрохіму
Парна, непарна сторона від
вул.Франка до в. Слов’янської

Садова

5.6
6.

Банк “Аваль”, м-н “Галантерея”
м-н ”Фея”

7.

ТОВ «Фотос», кредитна спілка
«Корюківська»
ЗАТ “Корюківка-сервіс”,
ПП Гаврюш
РЦЗ
Рай ВО
ПП “Глорія”
Полікомбанк

8.6
9.7
10.
11.
12.

Шевченка
Шевченка,
Слов’янська
Шевченка

Кругом будівель
Навпроти будівель

Шевченка

Від зупинки до площі

Слов’янська
Слов’янська
Бульварна
Шевченка

Непарна сторона
Парна сторона,
Від бувш. д/с № 3 до в. Шевченка
Вздовж будівель

Готель “Полісся”

Шевченка

Вздовж будівель

Райдержадміністрація

Шевченка

Вздовж будівель, парк за РДА

Управління агропромислового
комплексу Корюківської РДА
БК ПАТ “Слов’янські шпалери КФТП”
Гімназія, початкова школа

Бульварна

Від вул. Шевченка до парку, непарна
сторона
Площа, кругом будівель, облаштування
квітників та догляд за ними
Непарна сторона, вздовж території,
парку /облаштування квітників та
догляд за ними/, вздовж території
вздовж території

Вздовж будівель

0

13.
1

14.
2

15.
3

16.
4

17.

Бульварна,
Шевченка
Бульварна,

5

18.
6

19.

м – н “Валентина”
м-н ПП «Обрус-АС», перукарня
„Лана”, спорт-паб,
аптека,ПП Кірдода, кіоск Союздрук
РБК, музей, школа мистецтв

ТС

21.
22.

Сквер, площа біля пам’ятника, кругом
будівлі

вул. Шевченка,
вул. Зарічна

вздовж території

вул. Зарічна

Вздовж території
Вздовж території

Кафе „Зустріч”

Шевченка,
Бульварна
Передзаводська

2 ТОВ”Алкіон”
СП „Торг - СВ”

Передзаводська,
Вокзальна

Вздовж території
Вздовж території ринку

2 Корюківська дільниця ВАТ “Облтеплокомуненерго”,
ПП „ Будмайстер”

Шевченка

Від ресторану до в. Зарічної, від
бібліотеки до мосту на в. Зарічній,
вздовж території до річки

Райсуд
2 Цех електрозв”язку № 4

Шевченка
Шевченка

Вздовж території
Кругом будівлі

2 Централізована бібліотечна система

Бульварна

Від гастроному до річки

2 Торговий дім, кредитна спілка,
відділення ВДФССНВ,
редакція газети “Маяк”

Бульварна

Від насосної станції до території
тепломережі вздовж берега річки

ММ-н МТС
ФОП Мещанинець О. М.,
ФОП Германович О. В.
Пожежно – страхова компанія
ГОПГХ

8

23.

вздовж території

Зарічна,
Шевченка

7

20.

Зарічна
Шевченка,
Бульварна,
Шевченка

Вздовж території

9

24.
0

25.
1

26.
27.
2

28.
3

29.
4

30.

2 Центр дитячої та юнацької творчості

Кругом будівлі

5

31.

2 Прокуратура

Шевченка

Вздовж території

2 Позавідомча охорона

Шевченка

Від в. Зарічної до ЦСУ

2 Управління статистики, кредитний
центр
2 Нотаріус, архів

Шевченка

Напроти будівель

Шевченка

Сквер, вздовж території

Шевченка
Шевченка,
Вокзальна
Шевченка

Вздовж території
вул. Вокзальна - парна сторона
вул. Шевченка - 2 сторони
В’їзд з вул. Шевченка

Шевченка,
Братчикова
Шевченка
Шевченка,
Соборна
Шевченка,

Кругом будівлі

6

32.
7

33.
8

34.
9

35.
36.

М-н „ Техносвіт”
Центральна районна лікарня

0

37.

Д/сад “Дельфін”

1

38.

ТСОУ

2

39.
4

40.

УПЦ КП
УПЦ
РКП “Корюківка - ліс”

5

41.
6

42.
7

43.

Державна лікарня ветеринарної
медицини, районна державна
лабораторія ветеринарної медицини
Управління соціального захисту
населення,
магазин ФОП Осипенка М. Г.

Дудка
Шевченка

Вздовж території дві сторони, від
ветлікарні до приватного сектору,
вздовж території
Дві сторони від РКП ”Корюківкаліс”
до виїзду з міста

Вокзальна

Від входу до управління до
вул. Вокзальної, центральний парк,
сквер напроти приміщення
вул. Шевченка, Вокзальна – вздовж
території
Вздовж території,сквер біля будівлі

Центр соціальних служб для молоді

Вокзальна

Вздовж території

Районна аптека № 38

Вокзальна

Від вул. Шевченка до будівлі - непарна
сторона
Кругом будівлі
Кругом будівлі

3 Територіальний центр

Шевченка

Вздовж території
Вздовж території

8

44.
8

45.
9

46.
47.

М-н „ Слов”янські шпалери”
4 Автостанція

Вокзальна
Вокзальна

Пенсійний фонд
Банк „Приватінвест”
Перукарня
Фонд соціального страхування
Аптечний кіоск
М-н „ Автозапчастин”, магазин РСС
4 ПП “Глорія” ПП Нековаль

Вокзальна

0

48.

49.
50.
1

51.
2

4 РСС, магазин

Вокзальна
Вокзальна,
Шевченка,
Бульварна,
Дудка, Нова,
Франка
Вокзальна,
Ринкова,
Дудка

Кругом будівлі
Газон навпроти
Газон навпроти
Газон навпроти
Кругом кіоску
Вздовж території
Напроти будівель

Вздовж території,включаючи
територію бувшої заготконтори,
магазини № 1,2,3

52.

4 КСП “Ринок”

Вокзальна,
вул. Ринкова
Вокзальна
пров. Вокзальний

Вздовж території
Дві сторони
Навпроти будівель/ парна сторона/

Вокзальна

Вздовж території

Вокзальна,
Індустріальна,
Дудка
Вокзальна

Вздовж виробничих приміщень,
складів

ПП Шуршилова О.М.
4 Залізнична станція

Вокзальна
Вокзальна

Напроти будівель
Від магазину „Наш дім” до
залізничного переїзду, сквер, здовж
території

4 ВАТ “Корюківська фабрика
технічних паперів”

Вокзальна,
Передзаводська,
Індустріальна,
Зарічна,
Червонохутірська

3

53.

54.

Відділення національної
акціонерної страхової компанії
“Оранта”, фінансовий відділ РДА,
райземвідділ
4 СП “Хлібокомбінат”

5

55.

4 ТОВ «Ванеса»

6

56.
57.
58.

„Наш дім”

7

59.
9

Напроти будівель

Вздовж території
Алея

60.

Міжрайонна Державна податкова
інспекція

Червонохутірська,
Передзаводська

до вул. Слов’янської /непарна сторона/,
вздовж території

61.

Бар „ Хуторок”

Червонохутірська,
Бульварна

Вздовж території

62.

РВ УМВС

Зарічна,

Відділення ощадного банку

Зарічна,

Від в. Шевченка до мосту /непарна
сторона
вул.Зарічна від входу до в.Шевченка,
вул. Шевченка вздовж території

Відділ юстиції,
Відділення Держказначейства
Д/сад № 4 “Веселка”

Зарічна,

ЗОШ № 4

Соборна

Райагропроменерго

Шевченка
Соборна

Вздовж території

Навчальний комбінат

Г. Костюк,

Від в.Соборної до в. Б.Хмельницького

0

63.
1

64.
65.

пр.Бульварний

вул.Зарічна від входу до мосту /парна
сторона/
Парк, вздовж річки, вздовж території,

2

66.
3

67.

Вздовж території,
від мосту до церкви дві сторони

4

68.

Б.Хмельницького вздовж території,

5

69.

Магазин № 4

Г. Костюк

ПП «Фастбуд»

Г. Костюк

ЖЕК

Г. Костюк

АЗС «ОЛАС»
Ферма ВСК ім. Горького

Г. Костюк
Г. Костюк

6

70.

Від в.Шевченка до магазину /парна
сторона/
Вздовж території

7

71.
8

72.

Від кладовища до ферми ВСК
ім.Горького /парна сторона/,
вздовж території
Вздовж території /парна сторона/,

9
ПП «Валентина»

Г. Костюк

Райвійськкомісаріат

Г. Костюк

ВАТ “Райагробуд”

Г. Костюк

ТОВ «Полісся – молоко»

Г. Костюк

РЕМ ВАТ ЕК “Чернігівобленерго”

Г. Костюк

ФОП Мисник М.В.

вул.Індустріальна

Житлово-експлуатаційна контора
УОР – зелена зона
Корюківський держлісгосп

пр.Індустріальний,
Червонохутірська
вул. Індустріальна
вул. Мічуріна

ВАТ “Хлібоприймальне
підприємство”
ТОВ “Корюківський ДОК”,
ТОВ «Ванеса»
Спиртбаза

Мічуріна
Дудко
Дудко,
пр.Дудко
Дудко

Пр.Індустріальний від в.Ч.Хутірської
до шлюзів /2 сторони/, сквер навпроти,
Від ЗАТ “Поліграфічна фабрика” до
ВАТ”Сільгосптехніка”,біля житлових
будинків, гуртожитку, вздовж території
нижнього складу
Від Індустріальної до в.Дудко
/2 сторони/
Від в.Мічуріна до залізничного
переїзду
Кругом території

ТОВ „ Астра”

Нова

Вздовж території

ЗОШ № 3
Дільниця “Дезактиваціябуд”

Дудка
Ринкова

Погруз пункт Конотопське
відділення залізниці
КП « Корюківкаводоканал»

Вокзальна

Вздовж території
Від РСС до вул. Вознесенської
/непарна сторона/
Кругом будівель

ПП Чеботарь В. І.
Корюківське споживче товариство

п.Вокзальний
п.Вокзальний

Насіннева інспекція

п.Вокзальний

Від насінневої інспекції до житлового
будинку /непарна сторона/
Вздовж території
в.Вокзальна від насінневої інспекції
/непарна сторона/, територія біля
магазинів
Біля будівлі

АТП РСС

п.Вокзальний

Біля АТП, вздовж території ставка,

92.

АТП 17445
Кордон 80
Корюківка районна СЕС

Ринкова
Ринкова
Передзаводська

Від АЗС до ринку
Вздовж території
Від в. Зарічної до м-ну «Черговий»

93.

Магазин ПП Кузьменко

Передзаводська

Вздовж будівлі магазину

73.
0

74.
1

75.
2

76.
3

77.

Від ферми до райагробуду /парна
сторона/
Від ферми до райагробуду /парна
сторона/
Від ВАТ “СПМК-3” до дороги на з-д
будматеріалів /парна сторона/
Від дороги на з-д будматеріалів до
знака на виїзді з міста /парна сторона/
Від в. Чернігівської до виїзду з міста
/ непарна сторона/
п.Індустріальний до шлюзів / 2 сторони

4

78.
5

79.
7

80.
9

81.
0

82.
1

83.
4

84.
85.
5

86.
7

87.

п.Вокзальний

8

88.
9

89.
0

90.
2

91.
5

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 24.03.2016 №95
CПИСОК
організацій та підприємств, за якими закріплені міські пам’ятники
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

Назва пам’ятника
Меморіальний комплекс на честь
1232 воїнів – земляків, які загинули в роки
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.
Меморіал на честь героїчного опору
жителів Корюківщини німецько фашистським загарбникам
Братська могила 250 мирних жителів
(вул. Шевченка, за буд. №№ 76, 78)
Братська могила 80 мирних жителів,
розстріляних фашистами у 1942 році
(вул. Індустріальна, біля
ВАТ «Сільгосптехніка»)
Пам’ятник О.Ф.Федорову, двічі Герою
Радянського Союзу, командиру Чернігово Волинського партизанського з’єднання
Група братських та поодиноких могил
учасників громадянської та Великої
Вітчизняної воєн 1918, 1921 р.р.,
1941-1945 р.р. (вул. Гарнієра)
Братська могила мирних жителів,
розстріляних фашистами у 1943 році
(вул. Вокзальна)
Братська могила 100 мирних жителів
(центральне кладовище вул. Г. Костюк)
Меморіальна дошка на честь святкування в
окупованій Корюківці 24-ї річниці
Жовтневої революції 7 листопада 1941 року
Пам’ятний знак на місці формування
партизанського загону (х. Ніжинець,
урочище Лебехове)
Братська могила зв’язкового партизана
Лапчинського М.А. та 5 робітників
лісництва, закатованих фашистами у жовтні
1941 року (х. Ніжинець, урочище Лебехове)
Братська могила партизан та партизанської
сім’ї, розстріляних фашистами у 1942 році
(Корюківське лісництво)
Пам’ятний знак на честь партизанів та
мирних жителів, розстріляних у 1941-1945
роках (кладовище вул. Шкільна)

Підтримують територію

Утримують
пам’ятник

СШ № 1, райавтодор,
МУВГ

Міська рада

Райвідділ культури,
музей, школа мистецтв,
Корюківська ЖЕК
ДНЗ № 1

Міська рада

Держлісгосп

Міська рада

ЗОШ № 1

Міська рада

ЗОШ № 4, МНК
Райсільенерго

Міська рада

Залізнична станція

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Районний музей

Міська рада

Андроницьке лісництво

Міська рада

Андроницьке лісництво

Міська рада

Корюківське лісництво

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24березня 2016 року № 99
Про Програму підтримки
індивідуального житлового
будівництва «Власний дім»
на 2016-2020 роки на території
Корюківської міської ради
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект Програми підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради,
керуючись ст. 27, 30Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Програму підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської
міської ради прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект Програми
підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020
роки на території Корюківської міської ради.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24березня 2016 року № 101
Про Програму цивільного захисту
населення м. Корюківки на 2016 рік
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект Програми цивільного захисту населення м. Корюківки на 2016 рік,
керуючись ст. 27, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Програму цивільного захисту населення м. Корюківки на
2016 рік прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект Програми
цивільного захисту населення м. Корюківки на 2016 рік.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24березня 2016 року № 102
Про внесення змін до Порядку
надання одноразової матеріальної
допомоги учасникам, постраждалим
учасникам антитерористичної
операції та сім’ям загиблих,
які є мешканцями м. Корюківки
та с. Трудовик
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про необхідність внесення змін до Порядку 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 «Про затвердження порядку надання одноразової матеріальної
допомоги учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та
сім’ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик», керуючись
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Прийняти до відома інформацію про необхідність внесення змін до
Порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим
учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є мешканцями м.
Корюківки та с. Трудовик та доповнити п. 4 цього Порядку абзацом другим
такого змісту:
«Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції:
військовослужбовцям,
особам
рядового
і
начальницького
складу,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії
України, тощо надається не частіше, ніж один раз на календарний рік, який
обраховується з дня прийняття відповідного рішення, під час проходження
служби в зоні проведення антитерористичної операції».

2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради рішення провнесення
змін до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам,
постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих, які є
мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 103
Про міську Програму запобігання
бездомному утриманню та розмноженню
бродячих собак на території
Корюківської міської ради на 2016-2017 роки
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект міської Програми запобігання бездомному утриманню та
розмноженню бродячих собак на території Корюківської міської ради на 20162017 роки, керуючись ст. 27, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму запобігання бездомному утриманню та
розмноженню бродячих собак на території Корюківської міської ради на 20162017 роки прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми запобігання бездомному утриманню та розмноженню бродячих собак
на території Корюківської міської ради на 2016-2017 роки.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24березня 2016 року № 104
Про Правила тримання собак, котів
і хижих тварин на території
населених пунктів Корюківської міської ради
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про проект Правил тримання собак, котів і хижих тварин на території
населених пунктів Корюківської міської ради, керуючись ст. 30Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про Правила тримання собак, котів і хижих тварин на території
населених пунктів Корюківської міської ради прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект Правил
тримання собак, котів і хижих тварин на території населених пунктів
Корюківської міської ради.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24березня 2016 року № 106
Про створення, організаційне та
матеріальне забезпечення органу реєстрації
Корюківської територіальної громади
З метою наближення адміністративних послуг з реєстрації, зняття з
реєстрації місця проживання до громадян та на виконання Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Створити в складі виконавчого апарату міської ради та її виконавчого
комітету орган реєстрації територіальної громади, що здійснює реєстрацію,
зняття з реєстрації місця проживання особи на території Корюківської міської
ради.
2. Міському голові Матюсі І.В. покласти виконання обов’язків із здійснення
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи, відповідальність за
роботу з картотеками та їх зберігання на відповідних працівників виконавчого
апарату міської ради та її виконкому.
3. Виконавчому комітету міської ради, виконавчому апарату міської ради та її
виконкому забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства вирішення
питань
організаційного та матеріально-технічного забезпечення органу
реєстрації та приймання-передачі картотек від територіального підрозділу
Управління ДМС в Чернігівській області.
4. Питання про створення, організаційне та матеріальне забезпечення органу
реєстрації Корюківської територіальної громади винести на розгляд чергової
сесії міської ради.
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 109
Про визначення
місць відбування покарань
та видів громадських робіт
Розглянувши клопотання Корюківської кримінально - виконавчої інспекції
від 09.03.2016 № 362, керуючись ст. 56 Кримінального кодексу України,
ст. 301, 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1.Визначити підприємством, на яке для виконання покарань
направляються засуджені громадяни, Корюківську житлово - експлуатаційну
контору.
2. Затвердити наступний перелік суспільно - корисних робіт для
виконання засудженими покарання у виді громадських робіт:
- облаштування дитячих майданчиків; посипання доріг та тротуарів піщаною
сумішшю; косіння трави; прибирання парків та скверів, формовка дерев;
прибирання кладовищ; прибирання місць громадського користування,
стихійних смітників; побілка: бордюр, дерев; прибирання снігу та льоду.
3. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови Бикова О. М..
4. Відповідальність за відбування засудженими покарань покласти на
начальника Корюківської ЖЕК Поляха М. Ф..
Міський голова

І.В. Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 111
Про прийняття в міську
комунальну власність комплектної
трансформаторної підстанції
по вул. Костюк Г.,16 м. Корюківки
Розглянувши
інформацію
публічного
акціонерного
товариства
«Чернігівобленерго»
ВП Корюківський
район
електричних мереж,
Корюківської районної ради, регіонального відділення Фонду Державного
майна України по Чернігівській області щодо перебування на балансі та у
власності комплектної трансформаторної підстанції (КТП -393-160 КВА), що
знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Костюк Г.,16 та враховуючи, що
вищезазначена КТП -393-160 КВА помилково не увійшла до складу майна,
яке передавалось із спільної власності територіальних громад міста, селища
та сіл Корюківського району та перебуває у складі цілісного майнового
комплексу (колишнього Корюківського райсількомунгоспу) до міської
комунальної власності відповідно до рішення двадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання від 15 жовтня 2013 року «Про прийняття
в міську комунальну власність об’єктів та передачу їх в господарське
відання
Корюківської ЖЕК», ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Рекомендувати Корюківській міській раді прийняти в міську комунальну
власність комплектну трансформаторну підстанцію (КТП) -393-160 КВА за
адресою м. Корюківка, вул. Костюк Г., 16 з подальшою передачею в
господарське відання та на баланс Корюківської житлово - експлуатаційної
контори відповідно до вимог чинного законодавства.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 112
Про передачу майна
в господарське відання
та до Статутного фонду
Корюківської ЖЕК
В зв’язку із завершенням будівництва та на підставі Декларації про
готовність до експлуатації об’єкта «Будівництво кладовища в м. Корюківка,
Чернігівської обл., (виділення чотирьох черг)».Перша черга будівництва» ІІІІ категорії складності за адресою: вул. Костюк Г.,26, м. Корюківка,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Рекомендувати Корюківській міській раді прийняти в міську комунальну
власність та включити до Переліку нерухомого майна міської комунальної
власності закінчений будівництвом об’єкт нерухомості «Будівництво
кладовища в м. Корюківка, Чернігівської обл., (виділення чотирьох черг)».
Перша черга будівництва» за адресою: вул. Костюк Г.,26, м. Корюківка
загальною вартістю основних фондів, прийнятих в експлуатацію, 1304,537
тис. грн. з подальшою передачею в господарське відання та на баланс
Корюківської житлово-експлуатаційної контори відповідно до вимог чинного
законодавства.
Міський голова

І.В.Матюха

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 березня 2016 року № 122
Про надання дозволу на
торгівлю траурними вінками,
корзинами та квітами
Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., Потапенко З.К.,
Єрмоленко Г. М., Чубари А.Ю., Черниша О.О. вх. № 64/03-18 від 16.03.2016,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Надати дозвіл фізичним особам - підприємцям на торгівлю траурними
вінками, корзинами та квітами біля магазину «Слов’янські шпалери» по вул.
Вокзальній, 6 (зі сторони вулиці Передзаводської) з 11 квітня по 10 травня
2016 року.
2. Зобов’язати вищезазначених підприємців заключити з Корюківською
житлово - експлуатаційною конторою договори на вивезення сміття з
території, зазначеної в п. 1, на період здійснення ними торговельної
діяльності.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бикова О. М..
Міський голова

І.В. Матюха

