
                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
27 квітня 2016 року  № 132 
 
Про внесення доповнень 
до рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради «Про визначення  
Переліку адміністративних послуг 
Корюківської міської ради» 
 
      Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 888-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг», ст. 59 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування   в  Україні» 
 
виконком міської ради вирішив: 
 
      1. Внести доповнення  до рішення виконавчого комітету Корюківської 
міської ради від 24.07.2015 № 155 «Про визначення Переліку 
адміністративних послуг Корюківської міської ради», виклавши його в новій 
редакції /додається/. 
 
      2. Внести відповідні зміни до Реєстру адміністративних послуг, 
інформаційних та технологічних карток. 
 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
/секретаря/ виконкому Пономаренко З. Ю.. 
 
      4.   Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року. 
 
 
Міський голова                                                               І.В. Матюха 
 



                                                                    
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
27 квітня 2016 року  № 135 
 
Про надання дозволу на  
розміщення об’єкта 
зовнішньої реклами 
 
 Розглянувши заяву ПАТ «НАСК «Оранта»вх. № 262/03-15 від 
25.04.2016 щодо розміщення об’єкта зовнішньої реклами, керуючись 
Положенням про розміщення зовнішньої реклами на території м. Корюківки, 
затвердженим рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 24.05.2012 року (зі змінами, внесеними рішенням 
вісімнадцятої сесії міської ради шостого скликання від 30.07.2015 року), ст. 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
виконком міської ради вирішив: 

 
1. Надати дозвіл публічному акціонерному товариству «Національна 
акціонерна страхова компанія «Оранта»на розміщення об’єкта зовнішньої 
реклами − світлового щита розміром 0,3 м2 терміном на 5 (п’ять) років за 
адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка. 
 
2. Встановити плату за користування місцем розташування зовнішньої 
реклами з урахуванням того, що рекламна інформація буде розміщена з обох 
сторін об’єкта зовнішньої реклами, в розмірі 9 (дев’ять) грн. 00 коп. в місяць. 
 
3. Укласти договір з ПАТ «НАСК «Оранта» про розміщення об’єкта 
зовнішньої реклами на території м. Корюківки відповідно до пунктів 1, 2 
даного рішення. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови Малиша Л.В. 
 
 
Міський голова                                                                                І.В.Матюха 
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