
                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
        07 листопада  2016 року  № 327  

 
Про використання  
додаткової субвенції 
 
      Заслухавши інформацію  начальника фінансово - господарського відділу 
(головного бухгалтера) Кожеми О.М. щодо надання міській раді відповідно до 
Закону України «Про місцеві вибори», розпорядження голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради від 31.10.2016 № 67 «Про 
розподіл субвенції», спільного розпорядження Корюківської РДА та 
Корюківської районної ради від 03.11.2016 № 51 додаткової субвенції з 
державного бюджету на проведення виборів депутатів міської ради та міського 
голови згідно з додатком, 
 
                               виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 
       1. Збільшити доходи міського бюджету по коду доходів 41037000 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів» та видатки по КФК 250203 «Проведення 
виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 334 000 грн.. 
 
       2. Відповідні зміни затвердити на черговій сесії міської ради. 
 
       3. Фінансово - господарському відділу (Кожема О.М.) внести  відповідні 
зміни до розпису міського бюджету на 2016 рік. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                      Л.В. Малиш 
 
 
 
 



                                                                   
 
                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
07 листопада 2016 року  № 328 
                                                        
Про відведення місць для 
розміщення матеріалів 
передвиборної агітації 
 
      На виконання вимог ч. 4 ст. 56 Закону України «Про місцеві вибори» та з 
метою забезпечення розміщення матеріалів передвиборної   агітації   під  час  
підготовки  до  місцевих  виборів  18 грудня  2016 року, 
  
                              виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 
      1. Визначити на території м. Корюківки місця для розташування 
передвиборної агітації, а саме: 
а) дошки та стенди для розміщення друкованих матеріалів: 
-  по вул. Шевченка, біля районного Будинку культури; 
-  по вул. Костюк Галини, біля магазину № 4; 
-  по вул. Передзаводській, біля магазину «Хліб»; 
-  по вул. Червонохутірській, біля магазину № 3;  
б) місця для розташування агітаційних палаток: 
-  площа біля районного Будинку культури; 
-  площа Героїв України; 
-  ринок  Корюківської   РСС (за  згодою  власника)  та  прилегла територія по  
вул. Ринковій; 
-  повсякденний ринок ПП «ТОРГ- СВ» (за згодою власника) та біля входу на 
ринок (на тротуарі) по вул. Передзаводській; 
- біля   магазину   «Слов’янські   шпалери»  по   вул. Вокзальній, 6  (зі  сторони  
вул. Передзаводської); 
-  біля перехрестя  вуд. Дудка  і  вул. Нової (поблизу автобусної зупинки). 
 
      2. Корюківській ЖЕК (Полях М.Ф.) забезпечити ремонт та належне 
утримання дошок та стендів, зазначених у підпункті а пункту 1 цього рішення. 
 



      3. Визначити, що прибирання території, де будуть розміщуватись агітаційні 
палатки, та підтримання належного стану громадського порядку покладається 
на суб’єктів виборного права. 
 
      4.  Встановити, що розміщення агітаційних палаток в місцях, визначених 
підпунктом б пункту 1 цього рішення, здійснюється суб’єктами виборного 
права шляхом подання повідомлення (заяви) про розміщення до міської ради. 
 
      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 листопада  2016 року  № 329                                                                                                             
 
Про надання дозволу КП «Корюківкаводоканал»  
на проведення земляних робіт 
 
       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 07.11.2016 № 313 щодо надання дозволу підприємству на виконання 
земляних робіт у зв’язку з проведенням ремонту вуличного водогону, 
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  
                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
  
       1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради на проведення земляних робіт по вул. Вокзальній 
(біля буд. №№ 4, 6) м. Корюківки при умові відновлення асфальтного та 
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 листопада 2016 року  № 330 
 
Про надання допомоги  
на поховання  
 
      Згідно    постанови    Кабінету   Міністрів  України   від   31.01.2007   №  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 Романенку Василю 
Анатолійовичу  (вул. _________________, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер ______________), що здійснював поховання Розстального Андрія 
Миколайовича, безробітного,  який  помер 30.10.2016. 
      Підстава:  заява вх. № 335/03-18 від 01.11.2016. 
                        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 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на розрахунковий 
рахунок № ______________ для поповнення карткового рахунку № 
______________, відкритого  на  ім’я  Романенка В. А.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                             Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 


