
                                                                           
                                         

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 грудня 2016 року  № 359 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету  
Корюківської міської ради  
від 09.02.2016 року  № 51 

       «Про затвердження  
річних титульних списків»  
 
      Заслухавши   інформацію   заступника    міського    голови    Бикова   О. М.,  
відповідно до рішення одинадцятої сесії Корюківської міської  ради сьомого 
скликання від 29.11.2016 «Про внесення змін до рішення третьої сесії 
Корюківської міської  ради  сьомого  скликання від 29.01.2016  «Про міський  
бюджет на 2016 рік», ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
 
                             виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
      1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської  міської 
ради від 09.02.2016 року  № 51 «Про затвердження річних титульних списків» 
(зі змінами), виклавши додатки 1, 3 до рішення в новій редакції. 
 
      2. Контроль за виконанням цього 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 грудня 2016 року  № 360                              
 
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) 

 
      Розглянувши рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 29.11.2016 «Про внесення змін до рішення десятої сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 03.10.2016 «Про надання 
матеріальної допомоги Божку В.М.», клопотання голови Корюківської 
районної громадської організації   «Спілка  Чорнобиль»  Скотаря   М. М.  від  
06.12.2016, керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою перерозподілу невикористаних коштів для 
надання матеріальної допомоги місцевому літератору Божку В.М. на друк 
книги та  для фінансування заходів з нагоди Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,  
 

                               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 

 
07 грудня 2016 року  № 361 
 
Про нагородження Почесною грамотою  
Корюківської міської ради  
з нагоди Дня вшанування учасників  
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
 
      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 Дня вшанування учасників ліквідації наслідків  аварії  на 
ЧАЕС 
                                  
                                    виконком міської ради вирішив: 
       
      1. За мужність і самовідданість, проявлені при ліквідації наслідків  
Чорнобильської катастрофи, активну громадянську позицію нагородити 
Почесною грамотою Корюківської міської ради з врученням  грошової 
винагороди наступних ліквідаторів - корюківчан: 
-     Окуска Леоніда Івановича,  
-     Смаглюка Миколу Івановича. 
      Підстава: подання Корюківської районної громадської організації   «Спілка  
Чорнобиль» від 06.12.2016. 
   
      2. Фінансово - господарському відділу міської ради (Кожема О.М.) 
профінансувати кошти в сумі 400 грн. для виплати грошової винагороди та в 
сумі 50 грн. для придбання квітів. 
       
       
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 
 



                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                       РІШЕННЯ 
 
07 грудня 2016 року  № 362 
 
Про виділення коштів  
 
      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 : 
      
       1. Виділити кошти в сумі 8000 грн. для надання матеріальної допомоги 
місцевому літератору Божку В. М. для друкування книги. 
 
       2. У зв’язку з  проведенням 14 грудня 2016 року офіційних заходів з 
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків  аварії  на ЧАЕС 
виділити кошти в сумі 250 грн. на придбання квітів для покладання до 
пам’ятника «Жертвам Чорнобилю». 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
07 грудня 2016 року  № 363 
 
Про субвенцію з районного бюджету  
на утримання  дошкільного закладу 
 
       Розглянувши   рішення  десятої  сесії  Корюківської  районної  ради  
сьомого скликання  від 06 грудня  2016 року  № 2-10/VІІ    «Про внесення змін 
до   рішення  третьої  сесії   районної   ради  сьомого скликання  від  24  грудня  
2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік» та керуючись п. 9 рішення 
третьої   сесії   Корюківської   міської   ради  сьомого  скликання   від  29  січня  
2016  року «Про міський бюджет на 2016 рік», ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 
                             виконком міської ради  в и р і ш и в : 
 
      1. Погодити прийняття   коштів   іншої субвенції з районного бюджету  до 
міського бюджету в сумі 65000 грн. за кодом доходів  41035003 «Інша 
субвенція» на утримання дитячого навчального закладу № 1 «Дельфін». 

 
      2. Збільшити: 
      2.1. Доходи  міського  бюджету   на  2016  рік   по  коду доходів   41035003 
«Інша субвенція» на суму 65000 грн.. 
      2.2. Видатки   міського  бюджету   по   КФК  070101  «Дошкільні   заклади 
освіти» на суму  65000 грн. в  т. ч : 
      ДНЗ № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради  - 65000 грн.: 
      на заробітну плату – 65000 грн.. 
       
      3. Першому заступнику міського голови Малишу Л. В. укласти з 
Корюківською районною радою додатковій  договір на підставі цього рішення. 
               
      4. Начальнику фінансово - господарського відділу Кожемі О.М. внести 
відповідні  зміни до  проекту рішення «Про міський бюджет на 2016 рік (нова  
редакція)» та подати на чергову сесію міської ради для затвердження.  
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                     РІШЕННЯ 
 

07 грудня 2016 року № 364 
       
Про розгляд звернення  
КП «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради 
 
      Розглянувши  лист  комунального підприємства  «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради від 30.11.2016 та заслухавши інформацію   
заступника   міського   голови    Бикова  О. М.,  керуючись  ст. 30  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
                                 виконком міської ради в и р і ш и в :  
 
       Затвердити: 
-   План капітальних ремонтів КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради на 2017 рік, 
-      План    заходів    по   зменшенню  втрат   води   в  системі   водопостачання  
м. Корюківки на 2017 рік, 
-      План   заходів  по   підготовці  об’єктів  водопостачання   і  водовідведення  
КП   Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради до роботи в зимовий 
період  2017 - 2018 років.   
 
 
Перший заступник міського голови                                            Л.В. Малиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                     РІШЕННЯ 
 

07 грудня 2016 року № 366 
       
Про надання дозволу на підключення                                 
до централізованої мережі водопостачання 
      
      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 06.12.2016 № 379, 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  житлових будинків  
наступних громадян: 
 
-     Кльови Лариси Миколаївни, вул. ______________, 
-     Охріменка Андрія Віталійовича, вул. _______________, 
-     Тройни Ольги Андріївни, вул. _____________, 
-  Полуницького Анатолія Михайловича, вул. _______________, 
-  Онищук Аліни Ігорівни, вул. _____________. 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених житлових 
будинків до міського водогону. 
       
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Бикова О. М.. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                Л.В. Малиш 
 
 
                                                                           
 
 


