КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 листопада 2016 року № 333
Про уточнення коштів за рахунок
перевиконання міського бюджету
за 10 місяців 2016 року та спрямування
їх за видами витрат
Розглянувши висновок фінансово - господарського відділу про
перевиконання дохідної частини міського бюджету за 10 місяців поточного
року, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетним кодексом України (зі змінами та доповненнями),
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету за
10 місяців 2016 року збільшити дохідну частину:
1.1. Загального фонду міського бюджету на суму 1342000 грн. (додаток 1).
1.2. Спеціального фонду на суму 300000 грн. (додаток 1).
2. Збільшити видатки міського бюджету за рахунок перевиконання
планових показників доходів за 10 місяців 2016 року на суму 1642000 грн.
(додаток 2).
3. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О.М.) внести
зміни в дохідну та видаткову частини міського бюджету на 2016 рік та подати
його на затвердження міською радою.
4. 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

від 23 листопада 2016 року № 334
Про субвенцію з державного
бюджету на здійснення заходів
соціально-економічного розвитку
окремих територій
Розглянувши розпорядження голови Чернігівської ОДА від 18 листопада
2016 року № 697 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що
фінансуються за рахунок субвенції», керуючись п. 9 рішення третьої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 січня 2016 року «Про
міський бюджет на 2016 рік»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Погодити прийняття субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку
окремих територій до міського бюджету в сумі 300000 грн. за кодом доходів
410345003 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих
територій».
2. Збільшити:
2.1. Доходи міського бюджету на 2016 рік по коду доходів 410345003
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» на суму
300000 грн..
2.2. Видатки міського бюджету по КФК 150122 «Інвестиційні проекти» на
суму 300000 грн. за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування».
3. Начальнику фінансово - господарського відділу Кожемі О. М. внести
відповідні зміни до проекту рішення «Про міський бюджет на 2016 рік (нова
редакція)» та подати на затвердження міською радою.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 335
Про міську Програму фінансової
підтримки Управління Державної
казначейської служби України в
Корюківському районі Чернігівської області
в частині поліпшення матеріально-технічного
стану приміщення на 2016 рік
Заслухавши
інформацію першого заступника
міського голови
Малиша Л. В. про проект міської
Програми фінансової
підтримки
Управління Державної казначейської служби України в Корюківському
районі Чернігівської області на 2016 рік в частині поліпшення матеріально технічного стану приміщення, керуючись ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію про міську Програму фінансової підтримки Управління
Державної казначейської служби
України
в
Корюківському районі
Чернігівської області на 2016 рік в частині поліпшення матеріально технічного стану приміщення прийняти до відома.
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради проект міської
Програми фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби
України в Корюківському районі Чернігівської області на 2016 рік в частині
поліпшення матеріально - технічного стану приміщення.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 336
Про внесення змін до
міських Програм на 2016 рік
Заслухавши пропозиції першого заступника міського голови Малиша Л.В.
про внесення змін до міських Програм на 2016 рік, а саме: до Програми
розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених
пунктів Корюківської міської ради, Програми розвитку та фінансової
підтримки комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2015 - 2016
роки, Програми забезпечення, утримання та розвитку матеріально - технічної
бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради, керуючись
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Запропонувати черговій сесії міської ради внести зміни до міських
Програм на 2016 рік, а саме:
1.1. До міської Програми розвитку житлово - комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженої
рішенням третьої сесії міської ради сьомого скликання від 29.01.2016, внести
зміни, встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми в розмірі 21427,2 тис. грн. та розділ IV
Програми викласти в новій редакції (додаток 1).
1.2. До Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних
підприємств Корюківської міської ради на 2015 - 2016 роки, затвердженої
рішенням тридцять третьої сесії Корюківської міської ради шостого скликання
від 30.07.2015, виклавши розділ 4 в новій редакції (додаток 2).
1.3. Затвердити в новій редакції міську Програму забезпечення, утримання
та розвитку матеріально - технічної бази дошкільних навчальних закладів
Корюківської міської ради (додається).
2. Подати на затвердження чергової сесії міської ради дане рішення про
внесення змін до міських Програм на 2016 рік.
Перший заступник міського голови

Л.В.Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 337
Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди Дня Збройних Сил України
та Дня місцевого самоврядування
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),
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди Дня Збройних Сил України нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з врученням грошової винагороди:
- Єрмоленко Валентину Михайлівну, головного спеціаліста відділення
офіцерів запасу і кадрів Корюківського районного військового комісаріату – за
багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків.
Підстава: подання Корюківського РВК від 09.11.2016 № 3341.
- Милейка Сергія Олександровича, голову Ради громадської організації
«Корюківська спілка воїнів - учасників АТО», учасника антитерористичної
операції на Сході України – за мужність і самовідданість, проявлені при
захисті суверенітету та територіальної цілісності України, високе почуття
громадянського обов’язку.
1.2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О.М.)
профінансувати кошти в сумі 400 грн. для виплати грошової винагороди та в
сумі 100 грн. для придбання квітів.
2. З нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з врученням грошової винагороди:
Орішко Єфросинію Леонтіївну, ветерана праці – за багаторічну трудову
діяльність.

Давиденко Надію Володимирівну – прибиральницю службового
приміщення Корюківської міської ради – за багаторічну працю, сумлінне
виконання посадових обов’язків, активну життєву позицію.
Підстава: подання керуючої справами виконкому Пономаренко З.Ю. від
22.11.2016.
Рябченко Віру Олексіївну, завідувача Корюківським ДНЗ № 1 «Дельфін»,
депутата Корюківської міської ради – за високий професіоналізм, значний
особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, активну життєву
позицію.
Підстава: подання секретаря ради Олійник С.О. від 22.11.2016.
Кривду Тетяну Федорівну, директора Корюківського РКП «РАМПА»,
члена виконавчого комітету Корюківської міської ради – за високий
професіоналізм, значний особистий внесок у розбудову місцевого
самоврядування, активну життєву позицію.
Підстава: подання керуючої справами виконкому Пономаренко З.Ю. від
22.11.2016.
Скибу Тетяну Віталіївну – заступника начальника Відділу
Держгеокадастру в Корюківському районі Чернігівської області – за високий
професіоналізм, активну співпрацю з органами місцевого самоврядування.
- Милейко Наталію Олексіївну, начальника відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату Корюківської РДА – за високий професіоналізм,
активну співпрацю з органами місцевого самоврядування.
2.2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О. М.)
профінансувати кошти в сумі 1200 грн. для виплати грошової винагороди та в
сумі 300 грн. для придбання квітів.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 338
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 09.02.2016 № 52
«Про затвердження
Календарного плану заходів
Корюківської міської ради
на 2016 рік» (зі змінами)
Відповідно до ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою належної організації та проведення офіційних заходів з
нагоди Дня Збройних Сил України,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 09.02.2016 № 52 «Про затвердження Календарного плану заходів
Корюківської міської ради на 2016 рік» (зі змінами), виклавши Календарний
план заходів у новій редакції (додається).
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 339
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 проведенням 06 грудня 2016 року офіційних заходів з нагоди
Дня Збройних Сил України виділити кошти в сумі 500 грн. на придбання квітів
для покладання до міських пам’ятників.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 340
Про затвердження
штатних розкладів міських
комунальних підприємств
Розглянувши листи Корюківської ЖЕК № 652 від 16.11.2016 та
КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради вх. № 736/03-15 від
21.11.2016 щодо затвердження відкоригованих штатних розкладів підприємств
у зв’язку з підвищенням з 01.12.2016 розміру мінімальної заробітної плати, на
підставі ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016
рік», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Затвердити штатний розпис Корюківської житлово - експлуатаційної
контори з 01 грудня 2016 року (додається).
2. Затвердити
штатний
розклад комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 01 грудня 2016 року
(додається).
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 350
Про надання пільги по орендній платі
ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Розглянувши клопотання ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» № 2492 від
14.11.2016 про надання пільги по сплаті орендної плати за Договором оренди
цілісного майнового комплексу № 478 від 01 червня 2003 року як орендареві
об’єкта, функціонування якого має важливе соціальне значення, керуючись
п. 3 Положення про порядок передачі майна комунальної власності
Корюківської міської ради, затвердженого рішенням одинадцятої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 24.05.2012, ст. ст. 28, 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1.
Надати
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» пільгу з орендної плати на 2017 рік, що
сплачується згідно Договору оренди цілісного майнового комплексу
№ 478 від 01 червня 2003 року, визначивши розмір орендної плати на
рівні 50 (п’ятдесят) відсотків від розрахованої вартості.
2. Встановити, що п. 1 даного рішення набуває чинності з моменту
погашення ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» заборгованості по сплаті
орендної плати за користування вищезазначеним майном за 2016 рік.
3. Фінансово - господарському відділу Корюківської міської ради
(Кожема О.М.) забезпечити укладення додаткової угоди до Договору оренди
майна міської комунальної власності з орендарем згідно вимог чинного
законодавства України.
4. 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

23 листопада 2016 року № 351
Про продовження дії договорів
оренди майна міської комунальної
власності та встановлення
розмірів орендної плати
Розглянувши клопотання Центру поштового зв`язку № 4 Чернігівської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», релігійної громади УПЦ Свято - Іоанно Богословської парафії, ПП «Торг - СВ», ФОП Макаренко О. О. щодо
продовження дії договорів оренди майна міської комунальної власності та
надання пільг по сплаті орендної плати, керуючись п. 3 Положення про
порядок передачі майна комунальної власності Корюківської міської ради,
затвердженого рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради шостого
скликання від 24 травня 2012 року, ст. ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового
приміщення по вул. Дудка, 64 м. Корюківки від 30 травня 2007 року,
укладеного з Центром поштового зв`язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта», на
період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
1.1. Надати Центру поштового зв’язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта»
пільгу на 2017 рік по сплаті орендної плати за користування приміщенням
міської комунальної власності площею 26,75 м. .кв. за адресою: вул. Дудка,
64, м. Корюківка та встановити розмір орендної плати в сумі 1 (одна) гривня
на рік.
2. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового
приміщення по вул. Дудка, 64 м. Корюківки від 01 грудня 2006 року,
укладеного з релігійною громадою УПЦ Свято - Іоанно - Богословської
парафії м. Корюківки, на період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
2.1. Надати релігійній громаді УПЦ Свято - Іоанно - Богословської
парафії пільгу на 2017 рік по сплаті орендної плати за користування

приміщенням міської комунальної власності площею 61,3 м. кв. за адресою:
вул. Дудка, 64, м. Корюківка та встановити орендну плату в розмірі 10 (десять)
відсотків від розрахованої вартості згідно договору оренди приміщення.
3. Продовжити термін дії договору оренди майна міської комунальної
власності по вулиці Вокзальній, 5-А м. Корюківки, укладеного з приватним
підприємством «Торг - СВ», на період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
3.1. Надати ПП «Торг - СВ» пільгу на 2017 рік по сплаті орендної
плати за користування майном міської комунальної власності за адресою:
вул. Вокзальна, 5-А, м. Корюківка та встановити орендну плату в розмірі
85 (вісімдесят п’ять) відсотків від розрахованої вартості згідно договору
оренди приміщення.
4. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового
приміщення по вул. Дудка, 64 м. Корюківки від 12 червня 2014 року,
укладеного з фізичною особою - підприємцем Макаренко Оксаною
Олексіївною, на період з 13 квітня по 31 грудня 2017 року.
4.1. Надати ФОП Макаренко Оксані Олексіївні пільгу на 2017 рік по сплаті
орендної плати за користування приміщенням міської комунальної власності
площею 31,86 м. кв. за адресою: вул. Дудка, 64, м. Корюківка та встановити
орендну плату в розмірі 75 (сімдесят п’ять) відсотків від розрахованої вартості
згідно договору оренди приміщення.
5. Фінансово - господарському відділу Корюківської міської ради
(Кожема О.М.) забезпечити укладення додаткових угод до договорів оренди
майна міської комунальної власності з користувачами згідно вимог чинного
законодавства.
6. 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

23 листопада 2016 року № 352
Про продовження термінів дії дозволів
та договору про розміщення об’єктів
зовнішньої реклами
Розглянувши клопотання ТОВ «ЕЙР БРІДЖ КОМПАНІ» вх. № 697/03-15
від 01.11.2016 щодо продовження терміну дії дозволів та договору про
розміщення об’єктів зовнішньої реклами, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЙР БРІДЖ
КОМПАНІ» терміни дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
та договору про тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої
реклами від 31 липня 2012 року терміном з 01 січня 2017 року по 31 грудня
2017 року за наступними адресами:
- біл-борд біля будинку № 35 по вул. Садовій розміром 18 м. кв.;
- біл-борд біля будинку № 21 по вул. Новій розміром 18 м. кв.;
- біл-борд біля будинку № 24 по вул. Костюк Галини розміром 18 м. кв..
2. 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

23 листопада 2016 року № 353
Про визначення ринкової вартості
земельної ділянки, яка визначена до продажу
шляхом її викупу, по вул. Дружби, 3 м. Корюківки
Розглянувши заяву Грося Ю.П. та звіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: вул. Дружби, 3, м. Корюківка,
керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 128 Земельного кодексу України,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Запропонувати одинадцятій сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання встановити ціну продажу земельної ділянки, визначеній до
продажу шляхом її викупу, площею 633 м. кв., призначеній для будівництва
і обслуговування будівель торгівлі та розташованій за адресою:
вул. Дружби, 3, м. Корюківка, у розмірі – 25 776 грн. 00 коп. (без урахування
ПДВ), (40 грн. 72 коп. за 1м. кв.).
2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання п. 1 даного
рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 354
Про визначення ринкової вартості
земельної ділянки, яка визначена
до продажу шляхом її викупу,
по вул. Костюк Г., 20-б, м. Корюківка
Розглянувши заяву ФОП Сидоренка В.О. та звіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: вул. Костюк Г., 20-б,
м. Корюківка, керуючись ст. 33 Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні», ст. 128 Земельного кодексу України,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Запропонувати одинадцятій сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання встановити ціну продажу земельної ділянки, визначеній до
продажу шляхом її викупу, площею 8000 м. кв., призначеній для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
розташована за адресою: вул. Костюк Г., 20-б, м. Корюківка, у розмірі
280 тис. 00 коп. (без урахування ПДВ) (35 грн. 00 коп. за 1 м. кв.).
2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання п. 1 даного
рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 355
Про надання дозволу на підключення
ІІІ черги вуличного водогону мікрорайону
«Олексіївка» до централізованої мережі
водопостачання
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 16.11.2016 № 339 щодо надання дозволу останньому на підключення
ІІІ черги вуличного водогону мікрорайону «Олексіївка» м. Корюківки до
централізованої мережі водопостачання та визначення порядку підключення
до водогону абонентів, які не приймали участі в будівництві, 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 комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на підключення ІІІ черги вуличного водогону
мікрорайону «Олексіївка» м. Корюківки по вулицях Свободи, Бібліотечній,
Гоголя, Партизанській, Піщаній, Дудка, Малиновій, Лермонтова до
централізованої мережі водопостачання.
2. Встановити, що з дня здачі в експлуатацію ІІІ черги вуличного
водогону мікрорайону «Олексіївка» м. Корюківки надання дозволів
жителям вулиць Свободи, Бібліотечної, Гоголя, Партизанської, Піщаної,
Дудка, Малинової, Лермонтова, які не приймали участі в інвестуванні
будівництва, на підключення до міського вуличного водогону здійснюється
виконкомом міської ради виключно після внесення ними благодійної допомоги
на рахунок КП «Корюківкаводоканал» у розмірі, визначеному інвестиційним
договором із врахуванням річної суми інфляції.
3. У зв’язку із закінченням будівництва водогону та на підставі
Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до
І-ІІІ категорії складності, «Будівництво ІІІ черги вуличного водогону
мікрорайону «Олексіївка» по вул. Свободи, вул. Бібліотечна, вул. Гоголя,

вул. Партизанська, вул. Піщана, вул. Дудка, вул. Малинова, вул. Лермонтова в
м. Корюківка, Чернігівської області» КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради (Галущенко С.В.) внести відповідні зміни до Статуту
підприємства відповідно згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.
5. 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

23 листопада 2016 року № 356
Про матеріально - технічне
забезпечення проведення місцевих
виборів 18 грудня 2016 року
З метою забезпечення належної підготовки і проведення місцевих виборів
18 грудня 2016 року, сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень,
керуючись ст. 73 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Виділити кошти з міського бюджету для придбання та встановлення
телефонів у приміщеннях дільничних виборчих комісій, закупівлі прапорів,
необхідної кількості медичних препаратів для медичних аптечок.
2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О.М.) на
підставі п. 1 даного рішення профінансувати кошти згідно документів, що
будуть надані для оплати.
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

23 листопада 2016 року № 357
Про надання дозволів на
здійснення попередньої оплати
Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від
22.11.2016 № 220, Корюківської ЖЕК від 23.11.2016 № 660 та Корюківського
ДНЗ № 1 «Дельфін» від 23.11.2016 № 01-46/90, 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 :
1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4
«Веселка» на здійснення передплати періодичних видань на І півріччя
2017 року на суму 4000 грн..
2. Надати дозвіл Корюківській житлово - експлуатаційній конторі на
здійснення попередньої оплати закупівлі спецодягу на суму 10000 грн. та
металопрокату на суму 10000 грн..
3. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1
«Дельфін» на здійснення передплати періодичних видань на І півріччя
2017 року на суму 432,07 грн..
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 358
Про погодження калькуляцій
на послуги спецтехніки
КП «Корюківкаводоканал»
Розглянувши лист комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради від 16.11.2016 № 340 щодо погодження калькуляцій
на послуги спецтехніки підприємства на листопад 2016 року - січень 2017 року,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Погодити КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради наступні
калькуляції:
вартості 1 години послуги трактора Т-150 з утримання в належному
санітарно - технічному стані доріг (видаленню снігу);
вартості 1 години послуги трактора Т-16 з утримання в належному
санітарно - технічному стані доріг (видаленню снігу);
- вартості 1 години послуги екскаватора ЄО - 2621 з утримання в належному
санітарно-технічному стані доріг (видаленню снігу);
- вартості 1 години роботи снігоочисника ЗІЛ-130.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 359
Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши клопотання ТОВ «Футбольний клуб «ДИНАМО», заяви
громадян та додані документи, керуючись ст.ст. 30, 37, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Присвоїти об’єкту будівництва – багатоквартирному житловому
будинку з розміщенням об’єктів соціальної інфраструктури, господарськими
приміщеннями, автономним джерелом теплопостачання в кожній квартирі
та поруч розташованими гаражами поштову адресу: вул. Франка, 5В,
м. Корюківка.
Підстава: заява вх. № 713/03-18 від 09.11.2016.
2. Визнати індивідуальним житловим будинком ½ частину житлового
будинку по пров. ____________ м. Корюківки, яка належить Голубенко Ніні
Михайлівні на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від
_________________ , та присвоїти зазначеному будинку з господарськими
будівлями поштову адресу: пров. ____________, м. Корюківка.
Підстава: заява вх. № 330/03-18 від 28.10.2016.
3. Визнати індивідуальним житловим будинком ½ частину житлового
будинку по пров. ____________ м. Корюківки, яка належить Костіну
Олександру Івановичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом
від __________________ , та присвоїти зазначеному будинку з господарськими
будівлями поштову адресу: пров. ____________ м. Корюківка.
Підстава: заява вх. № 329/03-18 від 28.10.2016.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2016 року № 360
Про надання дозволу
на виготовлення дубліката свідоцтва
про право власності на житло
Розглянувши заяву Ковальчука А.В. щодо надання дозволу на
виготовлення дубліката свідоцтва про право власності на житло, керуючись
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Надати дозвіл Ковальчуку Андрію Володимировичу на оформлення
дубліката свідоцтва про право власності на житло – квартиру № __ по
вул. __________ від ________________, що належить Чабан Уляні Андріївні,
Кулініч Євдокії Степанівні, Ковальчук Людмилі Володимирівні, Чабану
Андрію Васильовичу, Ковальчуку Олександру Володимировичу, Ковальчук
Анні Володимирівні в рівних частинах, у зв’язку з наявністю виправлень в
оригіналі.
Підстава: заява вх. № 340/03-18 від 08.11.2016.
2. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від __________,
виданого на ім’я Чабан У. А., Кулініч Є. С., Ковальчук Л. В., Чабана А. В.,
Ковальчука О. В., Ковальчук А. В., визнати недійсним на підставі п. 1
даного рішення.
Перший заступник міського голови

Л.В. Малиш

