
                                                         
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
30 листопада 2016 року  № 355                                                   
 
Про затвердження розміру  
батьківської плати за 
харчування дітей у  
Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка» 
 
       Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 
28.11.2016 № 221, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах» (із змінами), ст. 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту», ст. 32 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  
 
                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
       Затвердити на 2017 рік розмір батьківської плати за харчування дітей у 
Корюківському дошкільному навчальному закладі № 4 «Веселка» еколого - 
натуралістичного напрямку на рівні 70% від вартості харчування  однієї 
дитини на день.  
 
Перший заступник міського голови                                         Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
30 листопада 2016 року  № 356  
 
Про  погодження маршруту  
перевезення великогабаритного  
вантажу вулицями м. Корюківки 
 
       Розглянувши лист ПАТ «Завод металоконструкцій та металооснастки» вх. 
№ 765/03-15 від 29.11.2016 щодо погодження маршруту перевезення 
негабаритного вантажу вулицями м. Корюківки, керуючись постановою КМУ 
від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових 
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
       Погодити публічному акціонерному товариству «Завод металоконструкцій 
та металооснастки» (м. Чернівгів) наступний маршрут перевезення 
негабаритного вантажу  вулицями  м. Корюківки:  вул. Нова – вул. Вокзальна –  
вул. Індустріальна – автодорога Корюківка – Бреч.  
 
Перший заступник міського голови                                         Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
30 листопада 2016 року  №  358 
 
Про надання дозволу  
Корюківському РВК на проведення 
рекламно - агітаційного заходу                                                                                                             
 
 
         Розглянувши клопотання Корюківського РВК від 30.11.2016 № 3584 щодо 
надання дозволу на проведення рекламно-агітаційного заходу  за участі 
представників військової частини В 1688, керуючись ст. 38 Закону України 
«Про  місцеве самоврядування в Україні»,  
                              
                               виконком міської ради в и р і ш и в : 
 
      1. Надати дозвіл Корюківському районному військовому комісаріату на 
проведення 04 грудня 2016 року з 09.00 год. до 15.00 год. на площі Героїв 
України рекламно - агітаційного заходу  за участі представників військової 
частини В 1688. 
 
      2. Обов’язки по забезпеченню правил безпеки  та охорони громадського 
порядку покласти на організаторів заходу. 
 
     3. Корюківській житлово - експлуатаційній конторі забезпечити приведення 
місця проведення зазначеного заходу в належний санітарний стан. 
 
     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Бикова  О.М.. 
 
Перший заступник міського голови                                             Л.В. Малиш 
 


