
                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
2  серпня 2016 року  № 233 
 
Про припинення роботи міського пляжу                                                                         
в м. Корюківка по вул. Червонохутірській  
 
 
     Розглянувши інформацію Корюківського міськрайонного відділу ДУ                 
«Чернігівський обласний лабораторний Центр Держсанепідслужби  України» 
щодо невідповідності води та ґрунту та міському пляжі по вул. 
Червонохутірській, м. Корюківка та враховуючи, що вода не відповідає 
санітарним нормам, а грунт забруднений бактеріями кишкової палички, 
керуючись ст.33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 

1. Припинити тимчасово експлуатацію міського пляжу за адресою:          
м. Корюківка,  вул. Червонохутірська з 02.08.2016 року.   

 
2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) негайно забезпечити виконання п.1 

даного рішення, розмістивши на території пляжу попереджувальні 
таблички про заборону купання. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Малиша Л.В. 
 

 
 
Перший заступник міського голови                                     Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
2  серпня 2016 року  № 234 
 
Про надання дозволу на розмалювання  
стовпів електромереж 
 
 
    Розглянувши клопотання Корюківської міської молодіжної громадської 
організації «Альтернатива» щодо надання дозволу на  розмалювання стовпів 
електромереж,  керуючись ст. 30,32 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 
 
    Дати дозвіл Корюківській міській молодіжній громадській організації 
«Альтернатива» на розмалювання стовпів електромереж навколо площі 
Героїв України орнаментом вишивки та розміщення на стовпах 
електромереж прапорів України в центральній частині міста по вулиці 
Шевченка з нагоди Дня Державного Прапора України та святкування 25 – ї 
річниці Дня Незалежності України.  
 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                     Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
2  серпня 2016 року  № 236 
 
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: 
 

      Виділити допомогу на поховання в сумі  500 гривень  Максюті Олені 
Василівні (вул. _________________ м.  Корюківка, ідентифікаційний  номер 
_______________), що здійснювала поховання Максюти Олексія Валерійовича, 
померлого 08.07.2016, безробітного,  жителя  м. Корюківки. 
      Підстава:   заява вх. № 211/03-18 від 19.07.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
                        Копія свідоцтв про смерть 
                        Витяг з державного реєстру про смерть для отримання  
                        допомоги  на поховання 
                        Довідка міської ради 
      Кошти перерахувати на  рахунок № _____________ у ТВ ВБ № 10024/0159 
філії   ЧОУ   АТ    «Ощадбанк»   для    зарахування    на  картковий   рахунок  
№ __________________. 
 
      Виділити допомогу на поховання в сумі  500 гривень  Ткаченко Наталії 
Василівні (вул. ________________, м.  Корюківка, ідентифікаційний  номер 
_____________), що здійснювала поховання  Ткаченка Павла Юрійовича, 
померлого 15.07.2016, безробітного,  жителя  м. Корюківки. 
      Підстава:   заява вх. № 215/03-18 від 21.07.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
                        Копія свідоцтв про смерть 



                        Витяг з державного реєстру про смерть для отримання  
                        допомоги  на поховання 
                        Довідка міської ради 
      Кошти перерахувати на  рахунок № ______________ у ТВ ВБ № 10024/0159 
філії   ЧОУ   АТ    «Ощадбанк»   для    зарахування   на картковий  рахунок  
№ _________________. 
 
      Виділити допомогу на поховання в сумі  500 гривень  Хом’як Ользі 
Степанівні (пров. ______________ , м.  Корюківка, ідентифікаційний  номер 
_____________), що здійснювала поховання Хом’яка Володимира 
Мироновича, померлого 11.07.2016, безробітного,  жителя  м. Корюківки. 
      Підстава:   заява вх. № 206/03-18 від 14.07.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
                        Копії свідоцтв про смерть 
                        Витяг з державного реєстру про смерть для отримання  
                        допомоги  на поховання 
                        Довідка міської ради 
           Кошти перерахувати на рахунок № _______________ у ПАТ КБ 
«Приватбанк»,  для  поповнення карткового рахунку № ___________________  
 
       Виділити допомогу на поховання в сумі  500 гривень  Мацко Надії Іванівні  
(вул. ___________________ м.  Корюківка, ідентифікаційний  номер 
_____________), що здійснювала поховання Ковальчука В’ячеслава 
Петровича, померлого 27.07.2016, безробітного,  жителя  м. Корюківки. 
      Підстава:   заява вх. № 225/03-18 від 02.08.2016. 
                        Довідка РЦЗ 
                        Довідка Пенсійного фонду 
                        Копія свідоцтв про смерть 
                        Витяг з державного реєстру про смерть для отримання  
                        допомоги  на поховання 
                        Довідка міської ради 
      
      Кошти     перерахувати    на     розрахунковий    рахунок    № 
_________________    у ПАТ   «Райффайзен Банк  Аваль»   для    поповнення    
карткового   рахунку № ________________. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                   Л.В.Малиш 
 


