
                                                                  
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
27 жовтня  2016 року  № 313 
 
Про затвердження складу 
Корюківської міської молодіжної ради 
  

     З    метою   забезпечення   реалізації   державної   молодіжної   політики   в 
м. Корюківці та залучення молоді до участі в громадському житті міста, 
відповідно до ст.ст. 14, 15 Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», ст. 40  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 
                               
                           виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

     Затвердити склад Корюківської міської молодіжної ради (додається). 
  
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО    
                                                                                       Рішення виконкому                                                                                                                                
                                                                                       Корюківської міської ради 
                                                                                       від 27.10.2016 № 313  

 
Склад Корюківської міської молодіжної ради 

                    
№ П.І.Б. Дата 

народження 
телефон 

1 Барабаш Андрій Васильович – 
голова ради 

21.03.1989  

2 Пономаренко Анастасія Сергіївна 
– заступник голови ради 

09.11.1992  

3 Яковець Сергій Миколайович – 
секретар ради 

04.01.1989  

 
Члени молодіжної ради 
1 Батрак Максим Сергійович 10.02.2002  
2 Гончаренко Ліна Володимирівна 17.10.1995  
3 Давиденко Світлана Миколаївна 08.09.1999  
4 Давиденко Жанна Вікторівна 19.08.2000  
5 Іваніна Денис Сергійович 24.09.1987  
6 Іваненко Олександр Дмитрович 07.06.1990  
7 Кокоша Анна Миколаївна 09.03.2001  
8 Лагодна Діана Олегівна 21.02.1990  
9 Лукін Артем Олександрович 17.12.2000  
10 Лях Вікторія Геннадіївна 22.02.2001  
11 Максименко Юлія Володимирівна 04.12.1999  
12 Менський Кирило Романович 02.02.2000  
13 Станіславська Анна Григорівна 14.01.1986  
14 Суманєєва Олена Олександрівна 22.08.2001  
15 Онищук Володимир Леонідович 15.10.1982  
16 Римар Валентин Юрійович 04.04.1988  
17 Рубей Ольга Павлівна 11.12.1999  
 
 
Керуюча справами  
(секретар) виконкому                                                           З.Ю. Пономаренко 
 
 
 



                                                               
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
       27 жовтня  2016 року  № 314 

  
Про внесення змін до рішення 

       виконавчого комітету 
       Корюківської міської ради  
       від 09.02.2016 № 52 
       «Про затвердження  

річних титульних списків» 
 
      Розглянувши лист Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 07.10.2016         
№ 01-46/73, враховуючи рішення восьмої сесії Корюківської міської  ради  
сьомого  скликання від 26.08.2016 «Про внесення змін до рішення третьої сесії 
Корюківської міської  ради  сьомого  скликання  від 29.01.2016  «Про міський  
бюджет на 2016 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 
                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 09.02.2016 № 51 «Про затвердження річних титульних списків» (зі 
змінами), виклавши додаток 3 до даного рішення в новій редакції (додається). 
      

 
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                     РІШЕННЯ 

 
27 жовтня 2016 року  № 315 
 
Про нагородження Почесною грамотою  
Корюківської міської ради  
з нагоди Всеукраїнського дня  
працівників культури та  
майстрів народного мистецтва   
 
      Відповідно до  рішення  Корюківської міської ради  від 22 січня  2003  року 
«Про Почесну   грамоту   Корюківської  міської  ради»  (зі  змінами) та 
рішення  виконкому  міської ради   від  09.02.2016   № 51  «Про  затвердження   
Календарного  плану  заходів Корюківської міської ради на 2016 рік»  (зі 
змінами), з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва, що відзначатиметься 09 листопада 2016 року: 
 
                                  виконком міської ради вирішив: 
       
      1.  Нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради та 
грошовою винагородою в розмірі 200 грн.: 
-  Болотну Людмилу Олександрівну, завідуючу Корюківською районною 
дитячою бібліотекою – за багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи в 
поліпшенні бібліотечного обслуговування. 
      Підстава: подання відділу культури і туризму Корюківської РДА від 
26.10.2016 № 01-12/419. 
 
      2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О.М.) 
профінансувати кошти відповідно до п. 1 даного рішення. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 



                                                                  
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
27 жовтня 2016 року  № 316 
 
Про виділення коштів  
для проведення офіційних заходів 
 
       Відповідно  до  рішення  виконкому  міської ради   від  09.02.2016   № 51  
«Про  затвердження   Календарного  плану  заходів Корюківської  міської  ради 
на 2016 рік»  (зі змінами),   
                               
                                виконком міської ради в и р і ш и в : 
      
       У зв’язку  з  відзначенням  28 жовтня 2016 року Дня визволення України  
виділити кошти в сумі 500 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 

 
27 жовтня  2016 року  № 317 
 
Про внесення доповнень до рішення  
виконавчого комітету Корюківської  
міської ради від 07.10.2016 № 302  
«Про початок опалювального  
сезону 2016-2017 років» 
 
      Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М.,  з метою 
уточнення суб’єктів отримання послуг з централізованого опалення, 
 
                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
     1.  Внести  доповнення  до  рішення   виконавчого   комітету   Корюківської  
міської ради від 07.10.2016 № 302 «Про початок опалювального сезону 2016 -
2017 років», виклавши пункт 1 даного рішення в наступній редакції: 
 
      «1. Встановити терміном   початку  опалювального  сезону  для дошкільних 
закладів та житлових будинків  з централізованим опаленням всіх форм 
власності в  м.  Корюківці  11 жовтня 2016 року, з 8 год. 00 хв..» 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
27 жовтня 2016 року  № 318 
 
Про розгляд листа Корюківського РВК  
 
      Розглянувши лист Корюківського районного військового комісаріату від 
21.10.2016 № 3087 щодо включення в групу повідомлення родичів 
військовослужбовця про його загибель (смерть) під час проходження 
військової служби представників місцевої влади, керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      Визначити особою, яка буде входити в групу повідомлення родичів 
військовослужбовця про його загибель (смерть) під час проходження 
військової служби секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну (за 
згодою). 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
27 жовтня 2016 року  № 320 
                                                        
Про поновлення дозволу та  
договору на розміщення об’єкта  
зовнішньої реклами 
 
      Розглянувши звернення ТОВ «ФК «Динамо» щодо поновлення дозволу та 
договору на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, керуючись ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 
      1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний 
клуб «Динамо» дозвіл на розміщення об’єкта зовнішньої реклами − білборда 
розміром 4,5 м. кв. та договір на тимчасове користування місцем для 
розміщення зовнішньої реклами від 01.10.2015 за адресою: вул. Шевченка, 
72Б, м. Корюківка  терміном з 01.10.2016  по 31.12.2016.  
 
      2. Контроль за виконанням цього 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 

 
27 жовтня 2016 року  № 322                                                                                                                                                      
 
Про впорядкування адресного господарства 
 
      Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, керуючись  
Порядком    присвоєння   та   зміни    поштових   адрес   об’єктам    нерухомого 
майна   в  місті   Корюківці,  затвердженим   рішенням  двадцять   першої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 24.12.2013, ст.ст. 30, 37, 59 
Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  
 
                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
       1. Визнати індивідуальним житловим будинком ½ частину житлового 
будинку по вул. _______________, 8, м. Корюківки, яка належить Литвиненко 
Ларисі  Петрівні   на  підставі   рішення   місцевого  Корюківського районного  
суду  від 28.12.2005 по справі за № 2-708/2005 р., та присвоїти зазначеному 
будинку з  господарськими будівлями поштову адресу: вул. ____________, 8/1,  
м. Корюківка. 
       Підстава: заява вх. №  276/03-18 від 28.09.2016. 
 
       2. Визнати індивідуальним житловим будинком ½ частину житлового 
будинку по вул. ______________, 8, м. Корюківки, яка належить Литвиненку 
Івану Андрійовичу на  підставі рішення  місцевого  Корюківського   районного  
суду  від 28.12.2005 по справі за № 2-708/2005 р., та присвоїти зазначеному 
будинку з  господарськими будівлями поштову адресу: вул. ____________, 8/2,  
м. Корюківка. 
       Підстава: заява вх. №  275/03-18 від 28.09.2016. 
 
       3. Визнати окремим об’єктом нерухомості ½ (одну другу) частку  
нежитлових будівель – склад арочного типу 1А загальною площею 444,0 м. кв.  
по вул. ___________, 46, що  належить  Мисник Лідії Сергіївні на підставі   
договору дарування від 06.10.2016 за   № 1199,  та  встановити зазначеному    
майну    адресу:  вул. ___________, 46Г,  м. Корюківка. 
      Підстава: заява вх. № 323/03-18 21.10.2016. 
 



       4. Визнати  окремим об’єктом нерухомості ½ (одну другу) частку  
нежитлових будівель – склад арочного типу 1Б загальною  площею 433,7 м. кв.  
по вул. __________, 46, що належить Корюківській районній спілці споживчих 
товариств  на   підставі  свідоцтва  про  право власності на нерухоме майно від  
18.07.2011 (з  урахуванням  договору купівлі - продажу  від   22.07.2016 за №  
955), та встановити зазначеному майну адресу: вул. _________, 46Д,                        
м. Корюківка. 
      Підстава: заява вх. № 323/03-18 21.10.2016. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
27 жовтня  2016 року  №  326                                                                                                             
       
Про надання дозволу на підключення                                 
до централізованої мережі водопостачання 
      
      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради № 301 від 27.10.2016, 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  наступних об’єктів: 
 
-    дільниці деревообробки публічного акціонерного товариства «Слов’янські 
шпалери – КФТП» по вул. Соборній, 241А, 
-     очисних    споруд    публічного    акціонерного    товариства    «Слов’янські  
шпалери – КФТП» по вул. Довженка Олександра (б/н). 

 
 2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до 
міського водогону. 
       

3. Дане    рішення    набуває   чинності   після    погодження   питання   про 
підключення зазначених об’єктів до мережі водопостачання з місцевим 
кооперативом. 

 
4. Контроль  за   виконанням   даного   рішення   покласти   на   заступника 

міського  голови  Бикова О. М.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 


