
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2016 року  №221 
 

     Про роботу зі зверненнями громадян 
     та стан виконавської дисципліни 
     у Корюківській міській раді та  
     комунальних підприємствах міста 
 
           Заслухавши інформацію керуючої справами /секретаря/ виконкому 

Пономаренко З. Ю.,  начальника  КП «Корюківкаводоканал»  Корюківської    
міської ради Галущенка С. В., начальника Корюківської ЖЕК Поляха М. Ф.,  
керуючись   Законом  України   «Про  звернення  громадян»,  ст. 38 Закону 
України «Про  місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення 
роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх 
конституційного права на звернення, 

 
виконком міської ради в и р і ш и в: 

 
           1. Інформацію про стан виконавської дисципліни та роботу зі зверненнями 

громадян   прийняти до відома /додається/. 
      2. Керівництву міської ради та вказаних підприємств: 
-    неухильно дотримуватись у роботі  зі зверненнями громадян вимог чинного 
законодавства, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, 
забезпечення оперативного їх вирішення, 
-   проаналізувати стан виконавської дисципліни,   посилити контроль за 
термінами доведення рішень міської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови  до їх безпосередніх виконавців та строками 
виконанням документів, 
-    привести у відповідність до вимог чинного законодавства положення про 
структурні підрозділи міської ради, посадові інструкції працівників, 
переглянути вимоги до формування кадрового резерву. 
       3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючу справами 
/секретаря/ виконкому Пономаренко З. Ю.. 
 
Міський голова                                                               І.В. Матюха 

 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2016 року  № 222 
 
Про затвердження 
проектно-кошторисної документації 

 
     Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М., 
приймаючи до уваги експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 05.07.2016 
№ 02/258/16 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з 
реконструкції ділянки дороги   по  вул.  Шевченка  м. Корюківки, керуючись 
ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 
    Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту: 
«Реконструкція    дороги     по     вул.  Шевченка   ПК 17+50 - ПК 19+50 в               
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області»  в  сумі  
1577,631 тис. грн.. 
 
 
Міський голова                                                                        І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2016 року  № 224 

 
Про надання матеріальної допомоги                            
 
    Розглянувши заяви громадян та додані до них 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: 
 
     1.  Надати  Філатовій  Тетяні Михайлівні (вул. _______________________  
 м. Корюківки, ід. номер ________________)  матеріальну   допомогу  на  
лікування  в сумі 400 грн.. 
Кошти перерахувати на рахунок № _________________ у   Корюківському 
ТВ БВ № 10024/0159ПАТ «Державний ощадний банк України» для 
зарахування на особовий рахунок № _______________________. 
       Підстава: заява вх. № 196/03-18 від 07.07.2016.    
 
      2.  Надати    Слєсарю     Валерію      Олександровичу(вул_______________ 
м.Корюківки, ід. номер ________________) матеріальну допомогу на 
лікування в сумі  900 грн.. 
Кошти перерахувати на поточний рахунок № ____________________ у 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК». 
       Підстава: заява вх. № 202/03-18 від 12.07.2016. 
 
     3. Надати    Рубан    Тетяні   Олексіївні(пров.  _______________________ 
м.Корюківки, ід. номер 2060622301) матеріальну допомогу на лікування в сумі 
400грн.. 
Кошти перерахувати на рахунок № _______________________ у ПАТ КБ 
«Приватбанк», картка № _______________________. 
       Підстава: заява вх. № 205/03-18 від 14.07.2016. 
 
Міський голова                                                              І.В. Матюха 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2016 року  № 225 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектної документації та 
газифікацію житлового будинку 
 
Розглянувши заяву Батченко Л. М., керуючись ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 
                                 виконком міської ради в и р і ш и в : 
 
      1. Надати дозвіл  на  виготовлення  проектної документації  та  газифікацію 
житлового будинку: 
 
-     Батченко Любові Миколаївні, вул. ____________. 
      Підстава: заява вх. № 200/03-18 від 12.07.2016. 
 
      2. Дозволити Батченко Л. М. проведення земляних робіт лише при 
отриманні відповідного дозволу міської ради. 
 
      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 

 
19 липня 2016 року №226 
 
Про надання дозволу на підключення  
до централізованої мережі водопостачання 
 
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 18.07.2016 № 166, 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: 
 
-     Мироненка Володимира Олександровича, вул. ______________. 

 
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 

 
19 липня 2016 року  №227 
 
Про надання допомоги  
на поховання 
 
Згідно   постанови    Кабінету   Міністрів  України  від   31.01.07 р.  №  99 
«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 
осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого» 
 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Виділити допомогу на поховання в сумі 500 гривень Яковлевій Людмилі 
Данилівні  (вул. ______________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
______________), що здійснювала поховання Калашнік Людмили Леонідівни, 
безробітної,  яка  померла 21.06.2016. 
Підстава:  заява вх. № 198/03-18 від 08.07.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
 Копія свідоцтва про смерть 
Витяг з державного реєстру про смерть для отримання допомоги  на поховання 
Довідка міської ради 
Кошти перерахувати на рахунок № __________________ у Корюківському 
ТВ БВ № 10024/0159ПАТ «Державний ощадний банк України» для 
зарахування на особовий рахунок № __________________. 
 
       2. Виділити допомогу на поховання в сумі 500 гривень Акусок Світлані 
Григорівні  (вул. _____________________  м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер ______________), що здійснювала поховання Воловика Анатолія 
Степановича, безробітного,  який  помер 13.07.2016. 
  Підстава:  заява вх. № 209/03-18 від 18.07.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
 Копія свідоцтва про смерть 
Витяг з державного реєстру про смерть для отримання допомоги  на поховання 



Довідка міської ради 
Кошти перерахувати на рахунок № _________________ у Корюківському 
ТВ БВ № 10024/0159ПАТ «Державний ощадний банк України» для 
зарахування на особовий рахунок № ____________________. 
 
 
 
Міський голова                                                                   І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
19 липня 2016 року  № 228 
 
Про надання дозволу на  
здійснення попередньої оплати 
 
      Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 
18.07.2016 № 132, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти», 
 

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 
      Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 
«Веселка» еколого - натуралістичного напрямку на здійснення  попередньої 
оплати робіт з виготовлення робочого проекту «Ефективна реновація 
Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» (утеплення фасаду, цоколя) м. Корюківка 
Чернігівська обл.» суму 41700,00 грн.. 
 
Міський голова                                                       І.В. Матюха 
 
 


