
                    

                                                                  
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 жовтня  2016 року  № 302 
 
Про початок опалювального  
сезону 2016-2017 років 
 
      З метою своєчасного початку опалювального сезону 2016 - 2017 років, 
враховуючи  очікуване зниження  температури зовнішнього повітря та  
відповідно  до Правил  надання  послуг  з   централізованого  опалення,  
постачання  холодної та  гарячої  води  і  водовідведення  та  типового  договору  
про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення, затверджених постановою  Кабінету   Міністрів   України   
від 21 липня 2005року № 630, ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування   в Україні»,   
                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     1. Встановити  терміном   початку  опалювального  сезону  для дошкільних 
закладів  та  житлових будинків  з централізованим опаленням в  м.  Корюківці    
11 жовтня 2016 року, з 8 год. 00 хв.. 
  
     2. Корюківській дільниці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (Штиков А. В.) забезпечити безперебійне 
надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання згідно укладених 
договорів. 
 
     3. Керівникам міських дошкільних навчальних закладів (Рябченко В. О., 
Лобода Л. М.) забезпечити пуск внутрішніх систем опалення відповідних 
об’єктів. 
 
     4. Корюківській  житлово - експлуатаційній  конторі  (Полях М. Ф.) 
забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з централізованим 
опаленням. 
 
     5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника 
міського голови Бикова О. М.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 



                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
07 жовтня 2016 року  № 304                                                            
 
Про виділення коштів 
для проведення офіційних заходів 
з нагоди Дня захисника України 
 
      Відповідно  до  рішення  виконкому  міської ради   від  09.02.2016   № 51  
«Про  затвердження   Календарного  плану  заходів Корюківської міської ради на 
2016 рік»  (із змінами),   
                               
                                виконком міської ради в и р і ш и в : 
      
       У зв’язку  з  відзначенням  14 жовтня 2016 року Дня захисника України  
виділити кошти в сумі 800 грн. на придбання квітів для покладання до 
пам’ятників захисникам міста. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 жовтня 2016 року  № 305  
 
Про розгляд клопотання 
Корюківської районної 
ради ветеранів 
 
      Розглянувши клопотання Корюківської районної ради ветеранів від 
05.10.2016 № 127, керуючись ст.ст. 28,  59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
  

      1. Виділити Корюківській районній раді ветеранів кошти, передбачені в 
міському бюджеті для  фінансової підтримки міської організації ветеранів, в сумі 
4300 грн. для вшанування ветеранів міста з нагоди Дня захисника України, 
відзначення 10-ї річниці створення міського хору ветеранів та для надання 
матеріальної допомоги. 
 
     2. Фінансово - господарському відділу міської ради  профінансувати кошти 
згідно п. 1 даного рішення. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 жовтня 2016 року  № 307 
 
Про надання дозволу на  
облаштування парковки  
біля магазину  «Продукти - 673» 
по вул. Шевченка, 72Б 
 
       Розглянувши клопотання ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» від 30.09.2016 № 77/1 щодо 
вирішення питання про можливість облаштування парковки за власні кошти 
товариства на землях Корюківської міської ради біля магазину  «Продукти - 673»  
по вул. Шевченка, 72Б, керуючись ст. ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
       1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ -МАРКЕТ»   
на   облаштування    за    власні    кошти    підприємства   земельної ділянки   
міської  комунальної  власності  біля  магазину  «Продукти - 673»  по                        
вул. Шевченка, 72Б м. Корюківки під парковку для автотранспорту (схема 
додається). 
 
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Бикова О.М.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 жовтня 2016 року  № 308 
 
Про надання дозволу на  
здійснення попередньої оплати 
 
      Розглянувши клопотання Корюківського  ДНЗ № 4 «Веселка» № 186 від 
07.10.2016, 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 закупівлі багатофункціональних ігрових модулів та м’яких ігрових 
меблів на суму 27357 грн.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

07 жовтня 2016 року  № 309 
 
Про надання дозволу  
Корюківському відділенню  
ПАТ «Чернігівгаз» 
на проведення земляних робіт 
 
      Розглянувши клопотання Корюківського  відділення ПАТ «Чернігівгаз»    від 
07.10.2016  № 622  про  надання   дозволу  на   проведення   земляних  робіт  
з метою  ремонту ізоляційного покриття  підземних  газопроводів  на  території  
м. Корюківки, керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  
                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
  
       1. Надати дозвіл Корюківському відділенню публічного акціонерного 
товариства  по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» на проведення 
земляних робіт для ремонту ізоляційного покриття підземних газопроводів по 
вулицях (провулках): 
     а)  Індустріальному (буд. №№ 12, 14), 

б)  Костюк Г. (буд. № 20 та ін.), 
в)  Вокзальній, 

     г)   Чернігівській (Колгоспній) (буд. № 40), 
д)  Червонохутірській  (буд. № 2), 
е)   Польовій (буд. № 42г), 
є)   Стржалковського, 
ж)  Бібліотечній (буд. № 12), 
3)   Шевченка (буд. № 97, біля церкви) 

при умові відновлення ґрунтового покриття та благоустрою території в місцях 
проведення робіт. 
 
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Бикова О.М.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 жовтня 2016 року  № 310 
 
Про виплату матеріальної допомоги 
учаснику АТО  
 
      Розглянувши протокол засідання комісії при виконавчому комітеті 
Корюківської міської ради щодо розгляду заяв учасників, постраждалих 
учасників антитерористичної     операції    та    членів  сімей   загиблих,  які   є   
мешканцями  м. Корюківки  та  с. Трудовик від 07.10.2016, керуючись Порядком 
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим  
учасникам  антитерористичної операції  та  сім’ям  загиблих,    які є мешканцями 
м. Корюківки та с. Трудовик», затвердженим рішенням двадцять восьмої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 11.12.2014, ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
  

      Надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. учаснику антитерористичної  
операції: 
 
-     Ковальчуку Олександру Володимировичу, м. Корюківка, вул. _____________, 
ідентифікаційний номер _______________. 
     Кошти перерахувати на рахунок № __________________ у ПАТ КБ 
«Приватбанк», картка № ___________________. 
     Підстава: заява вх. № 284/03-18 від 06.10.2016. 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                  РІШЕННЯ 

  
07 жовтня 2016 року  № 311 
 
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 Пилипець Наталії 
Сергіївні  (вул. ____________________, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 
_________________), що здійснювала поховання Самуся Романа Васильовича, 
безробітного,  який  помер 11.09.2016. 
      Підстава:  заява вх. № 282/03-18 від 04.10.2016. 
                        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  особовий   рахунок  № _________________  у 
ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівського облуправління АТ «Ощадбанк». 
       Підстава: заява вх. № 282/03-18 від 04.10.2016. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
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