КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26 травня 2016 року № 162
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради
від 15.12.2011 № 286
«Про конкурс на перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального
користування в м. Корюківка»
Розглянувши рішення адміністративної колегії Чернігівського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України про
порушення Корюківською міською радою законодавства про захист
економічної конкуренції стосовно невідповідності складу конкурсного
комітету з визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в м. Корюківка вимогам
п. 23, 24 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081, керуючись ст. 43, 44
Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 15.12.2011 № 286 «Про конкурс на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в м. Корюківка», а саме:
додаток 2 до цього рішення викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Малиша Л.В..
Міський голова

І.В. Матюха

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 26 травня 2016 року № 162
Склад
конкурсного комітету
Малиш Леонід Володимирович − перший заступник міського голови,
голова комітету.
Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови, заступник
голови комітету.
Пономаренко Зоя Юріївна – керуюча справами (секретар) виконкому
міської ради, секретар комітету.
Члени комітету:
Петришин Василь Григорович − представник Укртрансінспекції (за
згодою).
Плющ Григорій Анатолійович − державтоінспектор Корюківського
відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області (за згодою).
Онищук Володимир Леонідович − голова Корюківської міської
громадської організації "Альтернатива" (за згодою).
Навродський Андрій Володимирович − голова Корюківської районної
молодіжної громадської організації «Альянс 3000» (за згодою).
Силенок Михайло Володимирович − член Чернігівської обласної
громадської організації автомобільних перевізників «Асоціація незалежних
автомобільних перевізників» (за згодою).
Нетяга Віктор Володимирович − голова громадської організації
«Прилуцька асоціація пасажирських перевізників» (за згодою).
Воробей Михайло Михайлович − голова громадської організації
пасажирських перевізників «Бахмачпасавтотранс» (за згодою).

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
26 травня 2016 року № 163
Про надання дозволів на проведення
святкових заходів
Розглянувши клопотання відділу освіти Корюківської РДА від 23.05.2016
№ 01-11/604, ТОВ «Лідер – Фрост» вх. № 314/03-15 від 20.05.20216, КММГО
«Альтернатива» вх. № 338/03-15 від 25.05.2016, відповідно до ст. 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1.Надати дозвіл відділу освіти Корюківської районної державної
адміністрації на проведення 31 травня 2016 року з 18.00 год. на площі Героїв
України загальноміського випускного вечора.
2. Надати дозвіл Корюківській міській молодіжній громадській організації
«Альтернатива» на проведення 11 червня 2016 року з 09.00 год. до 14.00 год. у
парку навпроти гімназії Vдитячого фестивалю «Смугастийравлик»,
приуроченого до Міжнародного дня захистудітей.
2.1. Надати дозвіл фізичним особам - підприємцям на здійснення виїзної
торгівлі у парку навпроти гімназії під час проведення фестивалю.
3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Лідер Фрост» (Світ морозива) на проведення 12 червня 2016 року з 8.00 год. до
16.00 год. в парку навпроти Корюківської гімназії Свята морозива відповідно
до наданого плану заходів.
4. Обов’язки по забезпеченню санітарного стану території та правил
безпеки покласти на організаторів вищезазначених заходів.
4.1. ТОВ «Лідер - Фрост» укласти з Корюківською ЖЕК договір про
прибирання території, на якій будуть проводитись святкові заходи.

5. Проінформувати Корюківське відділення поліції Менського відділу
поліції ГУНП в Чернігівській області про заплановані заходи з метою
забезпечення громадського порядку під час їх проведення.
6. 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
26 травня 2016 року № 164
Про надання дозволу на проведення
святкових заходів з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей
У зв’язку з проведенням 01 червня 2016 року Міжнародного дня захисту
дітей, відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл на проведення 01 червня 2016 року з 09.00 год. до
14.00 год. у парку навпроти Корюківської гімназії та прилеглій до нього
території святкових заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
2. Надати дозвіл фізичним особам - підприємцям на здійснення виїзної
торгівлі у парку навпроти гімназії під час проведення святкових заходів з
нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
3. Проінформувати Корюківське відділення поліції Менського відділу
поліції ГУНП в Чернігівській області про заплановані заходи з метою
забезпечення громадського порядку під час їх проведення.
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
26 травня 2016 року № 167
Про проведення акції протесту
Розглянувши повідомлення Корюківських ДНЗ № 1 «Дельфін»
вх. № 323/03-15 та ДНЗ № 4 «Веселка» від 24.05.2016 № 84 про проведення
03 червня 2016 року мирної акції протесту проти недофінансування міських
дошкільних навчальних закладів у 2016 році, приймаючи до уваги лист
Мін’юсту України від 26.11.2009 № 1823-0-1-09-18 щодо правового
регулювання проведення масових заходів та керуючись ст. 39 Конституції
України, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Прийняти до відома інформацію Корюківських ДНЗ № 1 «Дельфін»,
ДНЗ № 4 «Веселка» та надати дозвіл зазначеним дошкільним установам на
проведення 03 червня 2016 року у період з 12.00 год. до 13.00 год. мирної
акції протесту на площі Героїв України.
2. Проінформувати Корюківське відділення поліції Менського відділу
поліції ГУНП в Чернігівській області про заплановане проведення акції
протесту з метою забезпечення громадського порядку під час її проведення.
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
26 травня 2016 року № 171
Про скасування рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради
від 19.05.2011 № 116
«Про тимчасовий дозвіл на
розміщення торгових місць
по пров. Кірова м. Корюківка»
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша
Л.В., з метою недопущення порушень правил дорожнього руху по вул.
Ринковій (колишній пров. Кірова) в м. Корюківці та задля підвищення
безпеки пішоходів біля прилеглої території до ПСК «Ринок» Корюківської
райспоживспілки, враховуючи те, що торгівля продуктами та товарами
можлива лише у спеціально відведених місцях, керуючись Правилами
торгівлі на ринках, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
19.05.2011 № 116 «Про тимчасовий дозвіл на розміщення торгових місць по
пров. Кірова м. Корюківка».
2. Про прийняте рішення повідомити адміністрацію підприємства
споживчої кооперації «Ринок» Корюківської райспоживспілки та
Корюківське відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області.
3. Попередити керівництво ПСК «Ринок» Корюківської райспоживспілки
про недопустимість стягнення ринкового збору за межами території ринку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Малиша Л. В..
Міський голова

І.В. Матюха

