
                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять сьома сесія шостого скликання 

 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету Корюківською міською 
радою за І півріччя 2014 року  
 
 Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
від 18.09.2014 р. № 155 "Про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І півріччя 2014 року", керуючись ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською 
міською радою за І півріччя 2014 року:      
 
- по  доходах  у  сумі 5454,7 тис. грн., в тому числі по доходах загального 
фонду міського бюджету у сумі 3938,0 тис. грн. та спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 1516,7 тис. грн. (додаток 1);  
    
- по  видатках  у сумі  4320,2 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у  
сумі 3620,7 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі         
699,5 тис. грн. (додаток 2).                       
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка     
                                                                  
Про внесення змін до рішення  
двадцять другої сесії  
Корюківської міської ради  
шостого скликання від 11 лютого 2014 року 
«Про міський  бюджет на 2014 рік» 
 
 Враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань  
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, 
фінансів, обліку та цін, керуючись   ст.26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Внести зміни та доповнення до рішення двадцять другої сесії 
Корюківської міської ради шостого скликання від 11 лютого 2014 року «Про 
міський бюджет на 2014 рік», а саме: 
 1.1.Пункти 1, 2, 4, 8, 15 рішення викласти новій редакції: 
  
 «1.Встановити загальний обсяг доходів бюджету на 2014 рік в сумі 
11404,4 тис. грн. 
 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі        
8332,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету − 3072,3 тис. грн., в тому числі 
бюджету розвитку − 2190,0 тис. грн. (додаток №1).» 
 
 «2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік в 
сумі 14058,1 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в 
сумі 85825,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  −         
5475,5 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (додаток № 2). 
 Встановити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по  
загальному фонду в сумі 250,5 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі        



2403,2 тис. грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2014 року 
(додаток 6).»  
 
 «4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №3) на        
2014 рік:  
- коштів, що передаються до районного бюджету в сумі 839,8 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в 
населених пунктах в сумі – 153,6 тис. грн.; 
- інша субвенція − 3,5 тис. грн.» 
 
 «8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 5873,2 тис. грн. 
(додаток №5).» 
      
 «15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.» 
     
 1.2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 рішення двадцять другої сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання від 11 лютого 2014 року «Про міський бюджет 
на 2014 рік» викласти у новій редакції (додаються).  
         
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення двадцять 
четвертої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 26.03.2014 р. 
"Про затвердження міської Програми 
охорони навколишнього природного 
середовища м. Корюківки на 2014 рік" 
 
 Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, 
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням 
об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 15 Закону 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 
ради шостого скликання від 26.03.2014 р. "Про затвердження міської Програми 
охорони навколишнього природного середовища м. Корюківки на 2014 рік", а 
саме Додаток до Програми викласти в новій редакції (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 



Додаток до Програми 
 

№ 
з/п 

Заходи Необхідні 
кошти, 
тис. грн. 

Виконавці 

1 Утримання пляжів 5 Корюківська ЖЕК, залучені 
організації 

2 Забезпечення екологічно 
безпечного зберігання та 
захоронення відходів 

30 БК "ПМК-55", Корюківська 
ЖЕК 

3 Забезпечення екологічно 
безпечного збирання та 
перевезення відходів 

10 Корюківська ЖЕК 

4 Придбання контейнерів для 
сміття (в т.ч. контейнерів для 
збирання ПЕТ пляшок та 
макулатури) 

55 Корюківська ЖЕК 

5 Спилювання аварійних дерев в 
населених пунктах та посадка 
нових 

9 Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

6 Утримання колодязів питної води 5 Корюківська ЖЕК 
7 Роботи, пов’язані з поліпшенням 

технічного стану та благоустрій 
водойм притоки річки Бреч 

50 Корюківське МУВГ, БК 
"ПМК-55", Корюківська 
ЖЕК 

8 Закінчення реконструкції 
каналізаційно-насосної станції 

1550 КП "Корюківкаводоканал", 
Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

9 Капітальний ремонт дамби по 
вул. Бульварній 

140 КП "Корюківкаводоканал", 
Корюківська ЖЕК, залучені 
організації та підприємства 

10 Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану 
річок, очищення русел від дерев 
(що потрапили до них внаслідок 
проходження весняних повеней) 

133,7 Корюківське МУВГ 

 
Секретар міської ради                                  Л.В.Малиш 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Положення 
про порядок та умови надання громадянам 
разової адресної матеріальної допомоги 
 
 З метою соціального забезпечення громадян, враховуючи рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань планування, соціально-економічного, 
культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін,керуючись ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити Положення про порядок та умови надання громадянам 
разової адресної матеріальної допомоги (додається). 
 
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 24 сесії Корюківської 
міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 р. "Про затвердження Положення 
про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги". 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
рішенням 27 сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 23.10.2014 р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови надання громадянам разової адресної  
матеріальної допомоги 

 
 Положення визначає порядок та умови надання міською радою разової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які 
проживають на території Корюківської міської ради 
 
 1. Загальні положення 
 1.1. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може 
надаватись громадянам, які постійно проживають (зареєстровані) на території 
Корюківської міської ради як у грошовій так і в натуральній формі. 
 Як виняток матеріальна допомога може надаватись громадянам України, 
які перебувають на території Корюківської міської ради і які прибули з 
території України, де встановлено особливий режим або воєнний стан. 
 Статус таких громадян повинен підтверджуватись відповідною довідкою 
або іншим документом, виданим відповідним державним органом. 
 Місце та час перебування на території міської ради підтверджується 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 1.2. Видатки з міського бюджету для надання допомоги визначається 
щорічно міською радою при прийнятті міського бюджету на кожний 
фінансовий рік  
 
 1.3. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням 
отриманих ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в 
розрахунку на кожного члена сім’ї не перевищують розміру мінімальної 
заробітної плати, матеріального становища та потреби в допомозі, а також з 
урахуванням можливостей міського бюджету. 
 
 1.4. Матеріальна допомога надається: 
 
 1.4.1. малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 
інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам 
над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від 
стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) або 
тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале 
захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо), і яке вони  не можуть 
подолати без сторонньої підтримки; 



 1.4.2. особам, які потребують матеріальної допомоги та перебувають на 
території міської ради та прибули з території, де встановлено особливий режим 
чи оголошено воєнний стан. 
 
        1.5. Допомога надається у розмірі не менше 350 грн. одному і тому ж 
громадянину один раз на рік. Питання про повторне виділення коштів за  
зверненням депутатів, виконкому міської ради, чи міського голови,вирішує 
виключно міська рада. 
 
        1.6. В окремих випадках допомога може надаватись громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, середньомісячний сукупний дохід 
сім’ї яких перевищує розмір, передбачений п. 1.4. цього Положення при умові 
подання заявниками аргументованих документів про значні матеріальні збитки, 
понесені ними в результаті стихійного лиха або захворювання. 
 
 2. Порядок надання разової допомоги 
 
 2.1. Матеріальна допомога може надаватись тільки на підставі 
письмового звернення особи, що її потребує, депутата або групи депутатів 
міської ради з проханням про надання матеріальної допомоги.  
 
 2.2. До заяви додаються: 
-  довідка з міської ради про склад сім’ї (для жителів міста); 
- документ, який підтверджує обставини, з якими пов’язана необхідність 
надання грошової допомоги (довідка лікувальної установи, МСЕК, довідка 
відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, 
пожежі, тощо); 
- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують 
настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім переселенців з 
територій, де запроваджено особливий режим або воєнний стан); 
- копії  довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера, 1-ї, 2-ї сторінок 
паспорта та сторінка,   на якій відмічено останнє місце реєстрації; 
- номер рахунку в одній із банківських установ , на який буде перерахована 
матеріальна допомога; 
- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений 
депутатами або спеціальною комісією міської ради (за необхідності). 
  
 2.3. Працівники загального відділу виконавчого апарату здійснюють 
перевірку та комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги 
документів відповідно до п. 2.2. даного Положення.  
 
 2.4. Ці документи із загального відділу направляються для попереднього 
розгляду начальнику фінансово-господарського відділу /головному бухгалтеру/ 
та керуючому справами /секретарю/ виконкому міської ради, який готує проект 



рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради чи сесії 
міської ради 
 
 2.5. Після затвердження виконкомом проекту рішення, його оформлення 
та підписання міським головою, рішення передається до фінансово-
господарського відділу міської ради для оформлення фінансових документів та 
перерахування коштів на рахунок заявника. 
 
 2.6.  Матеріальна допомога в розмірі від 350 грн. до 940 грн.  надається за 
рішенням виконкому міської ради. 
 
 2.7. Допомога в розмірі понад 940 грн. за рішенням сесії міської ради на 
підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з питань планування, 
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, 
обліку та цін. 
 
 3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 
 
 3.1. якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за 
денною формою навчання у вищих навчальних закладах та ПТУ (крім осіб, які 
в установленому порядку визнані безробітними, осіб,які доглядають за дітьми 
до трьох років або за дітьми віком до 10років, які потребують догляду за 
висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, 
дітьми – інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку); 
  
 3.2. якщо з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для 
існування, які не були зазначені заявником. 
  
 3.3. якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна 
квартира (будинок); 
  
 3.4. якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 
приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть 
вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги; 
 
 3.5. при відмові від проведення обстеження та надання необхідних 
довідок. 
  
 3.6. У разі відмови в наданні допомоги заявнику направляється 
повідомлення з зазначенням підстав відмови. 
 
 
Секретар міської ради                                                        Л.В.Малиш 
 



                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про затвердження Положення  
про порядок звільнення земельних  
ділянок, що зайняті без правових  
підстав та належать до комунальної  
власності територіальної громади  
м. Корюківки 
 
 Керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 42, 50, 59, 73 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Затвердити Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що 
зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Корюківки (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 



 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
рішенням 27 сесії Корюківської 
міської ради шостого скликання 
від 23.10.2014 р. 

 
 

Положення про порядок звільнення 
земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та 

належать до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті 

без правових підстав, від незаконно встановлених тимчасових споруд (надалі 
Положення) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування України» 
Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року № 244. 

1.2.  В даному Порядку поняття вживаються в такому значенні: 
Мала архітектурна споруда (далі МАФ) – невелика споруда 

декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для 
покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, 
організації простору та доповняє композицію будинків, будівель, їх комплексів. 

 Тимчасова споруда (далі ТС) – торгівельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється 
тимчасово. 

1.3. Дія даного Порядку поширюється на будівельні матеріали, 
конструкції, тощо, що складуються на земельних ділянках міської ради ( в тому 
числі наданих в оренду), якщо такі матеріали розміщенні з порушенням правил 
благоустрою або з порушення правил безпеки. 

1.4.  Це Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок 
проведення демонтажу ТС, МАФ розміщених з порушенням вимог чинного 
законодавства України 

Демонтаж, перевезення, зберігання незаконно встановлених ТС, МАФ 
(власники яких ухиляються від демонтажу, або власники яких невідомі), 
здійснюється комунальним підприємством або іншим суб'єктом 
господарювання, з яким укладено відповідний договір за власні кошти або за 
кошти міського бюджету, з наступним відшкодуванням усіх витрат власником 
ТС, МАФ, винним у порушенні. 



1.5.  Земельні ділянки зайняті самовільно розміщеними ТС, МАФ та на 
які не оформленні належним чином документи щодо землекористування, 
вважаються самовільно зайнятими. 

 
2. Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті 

без правових підстав та демонтаж ТС і МАФ 
 

2.1.  Демонтажу підлягають незаконно встановленні ТС, МАФ, а відповідна 
земельна ділянка підлягає приведенню у попередній стан та поверненню 
власнику у випадках: 
 відсутність паспорта прив’язки ТС, МАФ, інших дозвільних документів; 
 анулювання паспорта прив’язки ТС, МАФ, закінчення терміну його дії; 
 самочинного розміщення ТС, МАФ; 
 у разі невідповідності розташування ТС, МАФ, паспорту прив’язки, 
будівельним нормам; 
 відсутність документа, що посвідчує право на земельну ділянку; 
 за рішенням судових органів або поданням інших органів державної 
влади; 
 в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами міської 
ради, її виконавчого комітету, чинним законодавством України. 

2.2.  У разі виявлення земельних ділянок, що зайняті без правових 
підстав, самочинно розміщених ТС, МАФ без відповідної оформленої в 
установленому порядку дозвільної документації та за наявності підстав для 
знесення (демонтажу), передбачених п. 2.1. даного Положення, складається 
протокол Комісії з питань звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених ТС, МАФ на території м. Корюківки ( далі - Комісія), склад якої 
затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. На підставі 
протокольного рішення Комісії спеціаліст-землевпорядник Корюківської 
міської ради готує проект рішення про звільнення земельних ділянок від ТС, 
МАФ, які встановленні з порушенням вимог чинного законодавства України та 
з переліком ТС і МАФ, які підлягають знесенню (демонтажу) і надає його на 
розгляд виконавчого комітету Корюківської міської ради 

2.3.  Прийняте рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради про демонтаж та звільнення земельних ділянок від незаконно розміщених 
ТС, МАФ розміщується на офіційному сайті Корюківської міської ради. 

2.4.  На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради про демонтаж та звільнення земельних ділянок від 
незаконно встановлених ТС, МАФ на території міста Корюківки, готується 
попередження (з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету) і 
наклеюються на ТС, МАФ з проведенням фотофіксації. В попередженні 
визначається термін усунення власником порушень та приведення земельної 
ділянки у попередній стан. 

2.5.  У разі невиконання власником ТС, МАФ вимог щодо усунення 
порушень протягом строку зазначеного у попередженні, демонтаж ТС, МАФ 



виконується комунальним підприємством або іншим суб’єктом 
господарювання, з яким укладено відповідний договір. 

Під час демонтажу у разі необхідності залучаються представники 
державних органів, районних служб та організацій (ДАІ, УМВС України, РЕМ, 
водоканал та інші). 

2.6. У випадку якщо ТС, МАФ не мають власника або власник не 
відомий демонтаж здійснюється за результатами обстеження Комісією, 
відповідно до даного Порядку. 

2.7.  Демонтаж ТС, МАФ здійснюється в наступному порядку: 
2.7.1. Комісія складає акт демонтажу ТС, МАФ (додаток 1 до 

Положення), який містить: 
1) Дату, час проведення демонтажу та місце розташування ТС, МАФ, 

підстави для їх демонтажу; 
2) Прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх 

підписи; 
3) Найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та 

відключення від інженерних мереж; 
4) Опис ТС, МАФ, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, 

наявність підключення до мереж електро – та водопостачання та перелік 
візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, 
замків тощо: 

5) Відомості про власника ТС, МАФ; 
6) Фото фіксацію (відео) ТС, МАФ з чотирьох сторін; 
7) У разі необхідності опис (інформація щодо майна, що знаходиться в 

об'єкті демонтажу). 
2.7.2. Після складання акту демонтажу, ТС, МАФ опечатується, 

демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який 
організовує та облаштовує суб'єкт господарювання, задіяний у демонтажі. 

2.8.  Витрати по знесенню (демонтажу) та перевезенню ТС, МАФ до 
вказаних майданчиків покладаються на суб'єкт господарювання безпосередньо 
задіяний в демонтажі та в подальшому компенсується власниками ТС, МАФ. 

2.9.  Видатки на демонтаж, перевезення та зберігання демонтованих ТС, 
МАФ відшкодовують їх власники. 

2.10. Якщо власник демонтованої ТС, МАФ невідомий видатки на 
демонтаж та зберігання їх здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 
або суб'єкта господарювання, що здійснює демонтаж та зберігання. 

2.11. Демонтовані ТС, МАФ повертаються власнику після надання 
відповідних документів, які засвідчують право власності, та після оплати ним 
робіт по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, 
розвантаженню, зберіганню, відновлення благоустрою на місці демонтованих 
ТС, МАФ згідно з розрахунками, наданими суб'єктами господарювання, що 
були задіяні в демонтажі. 

2.12. Для власників ТС, МАФ розмір плати встановлюється та 
складається за : 



1) демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання – у 
відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який 
безпосередньо займався демонтажем; 

2) зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів 
громадян за добу зберігання; 

3) відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, 
наданих суб'єктом господарювання, які безпосередньо займалися 
відключенням; 

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу ТС, МАФ – у 
відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким 
укладено договір на виконання робіт по відновленню благоустрою. 

2.13. Після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово 
демонтованих ТС, МАФ, власники яких не з'явилися за їх поверненням, від 
власників яких або їх представників не надійшла заява про повернення 
демонтованої ТС, МАФ та не сплатили витрати, передбачені пунктом 2.11 
даного Порядку, рішення щодо їх подальшого використання приймає 
виконавчий комітет Корюківської міської ради відповідно до вимог діючого 
законодавства. 

У випадку якщо власник протягом шести місяців після демонтажу ТС, 
МАФ (відповідно до ч. 1 ст. 347 Цивільного кодексу України) не забирає 
належне йому майно то воно може бути реалізоване згідно чинного 
законодавства України з подальшою компенсацією затрачених коштів на 
демонтаж, зберігання та повернення залишків коштів боржнику (власнику). 

 
 
Секретар міської ради                                                 Л.В.Малиш 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до Положення 
 

АКТ №_______ 
демонтажу ТС, МАФ 
 

 о _______ годині  ____ _____________ 2014 року  м. Корюківка 
 
 
На виконання рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від______________ 
№_____ «__________________________________________», у присутності 
комісії з питань демонтажу та звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд 
 
1. __________________________________________________________________  
      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж) 
 
проведено відключення ТС, МАФ від електромереж. 
 
2. __________________________________________________________________  
      (назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтування споруди) 
 
проведено демонтаж ТС, МАФ та його вивезення. 
 
Адреса розташування ТС, МАФ ________________________________________ 
 
Власник (користувач) ТС, МАФ ________________________________________ 
 
Зовнішні ознаки ТС, МАФ _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до електро- та водопостачання тп 
перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків 
тощо). 
 
Фотофіксація проводилась __________________________________ (додається).  
                                                         (назва , модель фото-, відеопристрою) 
  
Голова комісії ________________________________________________________ 
 
Члени комісії ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про внесення змін до рішення 
одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 24.05.2012 р. 
"Про внесення змін до рішення 
десятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 14.02.2012 р. 
"Про затвердження переліку нерухомого 
майна міської комунальної власності"  
 
 З метою проведення природоохоронних заходів та використання коштів 
на ці заходи, які надходять зі сплати екологічного податку та за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, а саме забезпечення 
екологічного безпечного зберігання і захоронення відходів, керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 "Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів", Бюджетним кодексом України, Законом України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Внести зміни до рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 24 травня 2012 року "Про внесення змін до рішення 
десятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 14 лютого 2012 
року "Про затвердження переліку нерухомого майна міської комунальної 
власності", а саме внести зміни до п. 2 даного рішення, доповнивши його 
абзацами другим та третім такого змісту: 
 "Корюківській ЖЕК спільно з Корюківською міською радою забезпечити 
знешкодження і захоронення твердих побутових відходів на полігоні твердих 
побутових відходів, який розташований за адресою: м. Корюківка,        



вул. Куйбишева, 31, у відповідності до технічних і санітарних норм  у порядку, 
встановленому чинним законодавством. 
 Дозволити Корюківській міській раді використовувати кошти 
екологічного податку на утримання полігону твердих побутових відходів." 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(двадцять сьома сесія шостого скликання) 

 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання дозволу на списання 
транспортного засобу 
 
 Розглянувши клопотання комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради щодо списання 
транспортного засобу, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, 
екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням 
об’єктів комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради дозвіл на 
списання транспортного засобу в зв’язку з непридатністю його до подальшої 
експлуатації, а саме: 
- легковий автомобіль ВАЗ 21053, реєстраційний № СВ9489АК, рік випуску 
1995, кузов № ХТА 210530Т1566620, свідоцтво про реєстрацію СРГ045982. 
 
2. КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко С.В.) 
провести списання та утилізацію запчастин та матеріалів відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(двадцять сьома сесія шостого скликання) 

 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання пільги по орендній  
платі за договором оренди майна  
міської комунальної власності  
 
 Розглянувши звернення фізичної особи − підприємця Грося Артема 
Юрійовича щодо надання пільги по сплаті орендної плати, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально – 
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, а 
також те, що орендар малих архітектурних форм не буде здійснювати 
підприємницької діяльності в орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній, 8б 
в період з 01.10.2014 р. по 01.05.2015 р., вкладає в поліпшення майна міської 
комунальної власності більше 2 тис. грн. в рік та виконує функції з охорони 
майна, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
1. Надати пільгу по орендній платі ФОП Гросю Артему Юрійовичу з 1 жовтня 
2014 року по 1 травня 2015 року та встановити орендну плату в розмірі 10% від 
розрахованої вартості. 
 
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) 
забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди майна міської 
комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного законодавства. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування соціально – економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 



                                                                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять сьома сесія шостого скликання) 

 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 
 
 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, інші матеріали, заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, 
керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,        
ст. 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

 1. Затвердити Андрєєву Івану Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або постійне 
користування площею 0,1000 га по вул. Колгоспна, 54-А, м. Корюківка. 
 1.1. Передати Андрєєву Івану Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Колгоспна, 54-А,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1107, цільове призначення 
– для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:         
вул. Колгоспна, 45-А, ідентифікаційний номер 3270002952. 
 2. Затвердити Люшняк Марії Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі її у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,  по 
вул. Мічуріна, 34, м. Корюківка. 
 2.1. Передати Люшняк Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Мічуріна, 34,        



м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1083, цільове призначення 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Зареєстрована за адресою: Мічуріна, 34, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 1430815241. 
 3. Затвердити Мельнику Олегу Володимировичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га,  по вул. Горького, 29, м. Корюківка. 
 3.1. Передати Мельнику Олегу Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 
вул. Горького, 29, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1441, 
цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 29,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2767207235. 
 4. Затвердити Мельнику Олегу Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу − земель не наданих у 
власність або постійне користування площею 0,1500 га по вул. Горького, 29,        
м. Корюківка. 
 4.1. Передати Мельнику Олегу Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1500 га по вул. Горького, 29, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1442, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 29, м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 2767207235. 
 5. Затвердити Полторацькій  Раїсі Трохимівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), які передаються у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,0745 га та для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0600 га по вул. Червонохутірська, 98/1, м. Корюківка. 
 5.1. Передати Полторацькій  Раїсі Трохимівні безоплатно у власність 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0745 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:1104, цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови, та для ведення особистого селянського господарства площею        
0,0600 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1105, цільове призначення – 
для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі 
сільськогосподарського призначення, по вул. Червонохутірська, 98/1,        
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Червонохутірська, 98/1,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1131507143. 



 6. Затвердити Кошель Ганні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі її у власність 1для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0940 га,        
вул. Поліська, 18, м. Корюківка. 
 6.1. Передати Кошель Ганні Сергіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0940 га, вул. Поліська, 18,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1445, цільове призначення 
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Зареєстрована за адресою: вул. Поліська, 18, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1796212302.  
 7. Затвердити Милейку Григорію Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,0819 га, пров. Садовий, 2-й, 5-Д, м. Корюківка. 
 7.1. Передати Милейку Григорію Павловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0819 га,        
пров. Садовий, 2-й, 5-Д, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1448, цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою: 
ІІ-й пров. Садовий, 5-Д, м. Корюківка,   ідентифікаційний номер 2203518110. 
 8. Затвердити Рудому Валентину Олексійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, вул. Дудка, 11, м. Корюківка. 
 8.1. Передати Рудому Валентину Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,         
вул. Дудка, 11, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1106, 
цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 11,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1744305456. 
 9. Затвердити Дворецькому Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), яка передається у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,1000 га, вул. Горького, 12, м. Корюківка. 
 9.1. Передати Дворецькому Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        
вул. Горького, 12, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1451, 



цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Горького, 12,         
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2183409853. 
 10. Затвердити Батюк Валентині Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), яка передається у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га, вул. Горького, 56, м. Корюківка. 
 10.1. Передати Батюк Валентині Степанівні безоплатно у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,        
вул. Горького, 56, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1452, 
цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Горького, 56,        
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1831111164. 
 11. Затвердити Мураю Олександру Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу − земель не наданих у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської 
міської ради, площею 0,0230 га по вул. Зеленій, 38, м. Корюківка. 
 11.1. Передати Мураю Олександру Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0230 га по вул. Зеленій, 38, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1108, цільове призначення – для ведення особистого 
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Зелена, 38,м. Корюківка, 
ідентифікаційний номер 3043100850. 
 12. Затвердити проект відведення земельних ділянок, які передаються у 
власність Зеленій Ганні Корніївні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею        
0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 
га за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
Корюківської міської ради, за адресою: вул. Колгоспна, 31, м. Корюківка. 
 12.1. Передати Зеленій Ганні Корніївні безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, 
7422410100:01:001:1224 та для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0500 га, кадастровий номер 74224101:01:001:1225 за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування в межах Корюківської 
міської ради, за адресою: вул. Колгоспна, 31, м. Корюківка, ідентифікаційний 
номер 1532213967. 
 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
  
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 
 



                                                                                                                                                                
                                                                  У К Р А Ї Н А                                                    
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять сьома сесія шостого  скликання) 

 
 
23  жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання земельних  
ділянок в оренду 
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12, 79-1, 122, 123, 142 
Земельного кодексу України, ст. 15, 21, 24, 25 Закону України "Про оренду 
землі", ст. 288.5 Податкового кодексу України ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 1. Затвердити Тарасенку Василю Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0405 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель запасу − земель не наданих у власність або постійне користування в 
межах населених пунктів Корюківської міської ради, яка розташована за 
адресою: пров. Садовий, І-ий, 9-А, м. Корюківка. 
 1.1. Надати Тарасенку Василю Олексійовичу, ідентифікаційний номер 
1833808474, зареєстрований за адресою: вул. Чехова, 13, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0405 га, кадастровий номер 
7422410100:01:002:1454 за адресою: пров. Садовий, І-й, 9-А, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. Цільове призначення – для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити 
орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно-грошової оцінки 



землі м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку. 
 2. Затвердити Горному Миколі Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду площею 0,2500 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, яка розташована за 
адресою: вул. Трудова, 16, с. Трудовик. 
 2.1. Надати Горному Миколі Івановичу, ідентифікаційний номер 
2209409095, зареєстрований за адресою: вул. Куйбишева, 6, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 
7422410100:03:000:0006 за адресою: вул. Трудова, 16, с. Трудовик, терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. Цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в 
розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно-грошової оцінки землі        
м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку. 
 3. Затвердити Горному Валерію Миколайовичу проект землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,2500 га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, 
яка розташована за адресою: вул. Трудова, 18, с. Трудовик. 
 3.1. Надати Горному Валерію Миколайовичу, ідентифікаційний номер 
3003601757, зареєстрований за адресою: вул. Куйбишева, 6, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 
7422410100:03:000:0007 за адресою: вул. Трудова, 18, с. Трудовик, терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. Цільове призначення – для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія 
земель – землі житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в 
розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативно-грошової оцінки землі        
м. Корюківка. Оформити договір оренди у встановленому законодавством 
порядку. 
 4. Затвердити Рудій Інні Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га, яка передається в оренду, для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: вул. Франка, 70, м. Корюківка, в адміністративних 
межах Корюківської міської ради. 
 4.1. Надати Рудій Інні Дмитрівні, ідентифікаційний номер 1917009006, 
зареєстрована за адресою: вул. Дудка, 11, м. Корюківка, в оренду земельну 
ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1453 за 
адресою: вул. Франка, 70, м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



споруд. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) 
від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити договір оренди 
у встановленому законодавством порядку. 
 5. Затвердити Корнієнко Людмилі Миколаївні проект відведення 
земельної ділянки площею 0,0641га, яка передається в оренду, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування в межах Корюківської міської ради, яка розташована за адресою:         
вул. Братчикова, 50, м. Корюківка, в адміністративних межах Корюківської 
міської ради. 
 5.1. Надати Корнієнко Людмилі Миколаївні, ідентифікаційний номер 
2480207080, зареєстрована за адресою: вул. Робітнича, 3, м. Корюківка, в 
оренду земельну ділянку площею 0,0641 га, кадастровий номер 
7422410100:01:001:1226 за адресою: вул. Братчикова, 50, м. Корюківка, 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) 
% (відсотки) від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити 
договір оренди у встановленому законодавством порядку. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 



 
 У К Р А Ї Н А                      

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого  скликання) 
 
 

23  жовтня  2014 року  
м. Корюківка 
 
 
Про затвердження  
технічної документації із землеустрою  
щодо поділу земельної ділянки 
 
 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Корюківської 
міської ради, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

міська рада вирішила: 
 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Корюківської 
міської ради, відповідно до державного акту на право постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ №373935, загальною площею 0,4148 га, 
кадастровий номер 7422410100:01:003:0204, для громадського призначення по 
вул. Бульварна, 6, Корюківка на земельні ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
(код згідно КВЦПЗ - 03.01) загальною площею 0,0794 га по вул. Бульварна, 6б, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1109 та для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
(код згідно КВЦПЗ - 03.01) загальною площею 0,3354 га по вул. Бульварна, 6, 
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1110. 
 1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради здійснити державну 
реєстрацію права власності на новостворені земельні ділянки. 
 2. Надати ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП» в оренду земельну 
ділянку площею 0,0794 га терміном на 49 (сорок дев’ять) років, яка 



розташована за адресою: вул. Бульварна, 6б, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:1109. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % 
(відсотки) від нормативно - грошової оцінки землі м. Корюківка. Оформити 
договір оренди у встановленому законодавством порядку. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 



                                                                                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
 
23 жовтня  2014 року       
м. Корюківка 
 
Про дозвіл на виготовлення  
документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118, 120, 121, 
122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 25, 55 Закону України "Про землеустрій",  

 
міська рада в и р і ш и л а : 

 
 1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Варуші Сергію Миколайовичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,         
вул. Червонохутірська, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Червонохутірська, 34, м. Корюківка. 
- Маценко Тетяні Михайлівні − орієнтовним розміром 0,0800 га, вул. Польова, 
37, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Польова, 37, м. Корюківка. 
- Поташній Лідії Іванівні − орієнтовним розміром 0,1000 га, вул. Кошового, 50, 
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 50, м. Корюківка. 
 1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Власенко Тетяні Петрівні, зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 1-а,        
м. Корюківка та Тройні Ніні Петрівні, зареєстрована за адресою: вул. Франка, 5, 
кв. 22, м. Корюківка – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Кошового, 1,         
м. Корюківка. 



 2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Хачатуровій Світлані Іванівні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по        
вул. Гагаріна, 28, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Франка, 5, кв. 1,         
м. Корюківка. 
- Грищенко Юлії Сергіївні – орієнтовним розміром 0,1000 га, по         
вул. Садова, 4-Г, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:        
вул. Колгоспна, 64-Б, м. Корюківка. 
- Ваську Андрію Вікторовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по         
вул. Садова, 4-Д, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Титовського, 
16, с. Киселівка, Менського району, Чернігівської області. 
- Стринадку Сергію Олександровичу − орієнтовним розміром 0,2500 га, по         
вул. Чернишевського, 4, с. Трудовик, Корюківського району.  Зареєстрований 
за адресою: проспект Миру, 247, кв. 101, м. Чернігів. 
- Мачачі Миколі Васильовичу − орієнтовним розміром 0,1000 га, пров. Лесі 
Українки, ІІ-ий, 32, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Молодіжна, 11, кв. 2, м. Корюківка. 
-  для ведення особистого селянського господарства: 
- Варуші Сергію Миколайовичу − орієнтовним розміром 0,0600 га,         
вул. Червонохутірська, 34, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Червонохутірська, 34, м. Корюківка. 
- Дербі Віталію Валерійовичу – орієнтовним розміром 0,0800 га, вул.. Маркса 
К., 61, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: К. Маркса, 61, м. Корюківка. 
- для будівництва індивідуальних гаражів: 
- Станіславському Максиму Ігоровичу − орієнтовним розміром 0,0100 га, по 
вул. Садова, 79/1, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 76, 
кв. 35, м. Корюківка. 
 3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання 
їх в оренду : 
- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 
- Миснику Віталію Миколайовичу –  площею 0,0205 га, вул. Дудка, 35,        
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1032. Зареєстрований за 
адресою: вул. Першотравнева, 30, м. Корюківка.  
 3.1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для надання їх в спільну сумісну оренду громадянам: 
- для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка): 
- Івахненко Валентині Петрівні, зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 18,      
м. Корюківка та Шарому Валентину Івановичу, зареєстрований: вул. Суворова, 
18, м. Корюківка – орієнтовним розміром 0,1000 га, по вул. Суворова, 18,         
м. Корюківка.  
 4. Дати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право постійного 
користування земельною ділянкою площею орієнтовно 0,2000 га для 



будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 
за адресою: пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка. Юридична адреса 
підприємства: пров. Індустріальний, 12, м. Корюківка. 
 5. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 
відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 
надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 
встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 
землеустрою.  
 6. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по 
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із 
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про 
надання земельних ділянок у власність чи користування. 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                     І.В.Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого  скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про розірвання та 
поновлення договорів оренди 
  

Розглянувши заяви громадян, інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122  Земельного кодексу України,  ст. 
7, 31-33 Закону України «Про оренду землі»,  ст. 288 Податкового кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :     

 
 1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 16.05.2014 року в 
частині оренди з попередніми орендарями Грицаєнко Ольгою Сергіївною та 
Малоєд (раніше Грицаєнко) Оксаною Михайлівною в зв’язку з продажем 
житлового будинку (договір купівлі-продажу від 10.09.2014 року) Кльові 
Наталії Вікторівні, який розташований на орендованій земельній ділянці 
площею 0,0600 га, кадастровий номер - 7422410100:01:003:1092,        
вул. Партизанська, 10, м. Корюківка. 
 1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 
16.05.2014 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної 
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Партизанська, 10, м. Корюківка, −  
Кльовою Наталією Вікторівною. 
 1.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 
 2. Дати згоду Федоренко Ользі Іванівні на поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 05.08.2011 р. площею 0,1000 га, яка розташована за 
адресою: вул. Першотравнева, 5, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:001:0886 на 3 (три) роки. 



 2.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-
грошової оцінки землі м. Корюківка. 
 3. Дати згоду Гаврюш Наталії Петрівні на поновлення договору оренди 
земельної ділянки від 04.11.2011 р. площею 0,0027 га, яка розташована за 
адресою: вул. Шевченка, 73, м. Корюківка, кадастровий номер 
7422410100:01:003:0076 на тих самих умовах і на той самий термін. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                     І.В.Матюха 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого  скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про вилучення земельної ділянки  
з постійного користування     
 
 Розглянувши клопотання Корюківського споживчого товариства, 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, архітектури, будівництва,  керуючись ст. 12, 79-1, 142 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
 1. Вилучити з постійного користування Корюківського споживчого 
товариства земельну ділянку площею 0,0205 га, що розташована за адресою: 
вул. Дудка, 35, м. Корюківка та перевести до земель запасу Корюківської 
міської ради.  

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 

 
Міський голова                                                                                  І.В.Матюха 
   

 
 
 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 (двадцять сьома сесія шостого  скликання) 

 
23жовтня 2014 року       
м. Корюківка 
 

Про внесення змін до рішень 
Корюківської міської ради 
 

 
 Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12, 65, 79-1, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного 
кодексу України, ст. 25, 55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 

 1. Відмінити п. 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради № 63 від 29.04.1993 року «Про виділення земельних ділянок» в частині 
виділення земельних ділянок під городи Стринадку Олександру Сергійовичу 
0,20 га по вул. Чернишевського, 4., в зв’язку з його смертю. 
 2. Відмінити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради         
№ 128 від 26.08.1971 року «Про виділення земельної ділянки під індивідуальне 
будівництво» Мельниковій Ганні Семенівні площею 0,06 га по вул. Гагаріна, 
28, в зв’язку з її смертю. 
 3. Внести зміни до п. 2 рішення 18 сесії Корюківської міської ради 5 
скликання від 30.04.2008 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної 
документації на земельні ділянки»  в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації, що підтверджують розміри земельних ділянок 
громадянам для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд та для ведення особистого селянського господарства  Кирику Віталію 
Миколайовичу, виклавши в новій редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) - орієнтовним розміром 0,1000 га та для ведення особистого 
селянського господарства площею орієнтовно 0,0200 га Кирику Віталію 
Миколайовичу по вул. Дудка, 93, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: 
вул. Дудка, 93 м. Корюківка.» 
 4. Внести зміни до п. 4 рішення 22 сесії Корюківської міської ради 6 
скликання від 11.02.2014 року «Про дозвіл на виготовлення документацій із 
землеустрою» в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для надання їх в оренду для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Рачеку Олександру Анатолійовичу, виклавши даний пункт в новій 
редакції, а саме: 

«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
посвідчує право власності на земельну ділянку: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Рачеку Олександру Анатолійовичу – площею 0,1000 га, по        
вул. Шевченка, 12, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:        
вул. Шевченка, 12, м. Корюківка.» 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                І.В.Матюха 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
(двадцять сьома сесія шостого скликання) 

 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про відміну рішень "Про дозвіл на виготовлення  
технічної  документації із землеустрою  по 
безоплатному оформленню та видачі державних  
актів на право власності на земельні ділянки" 
 
 Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, заслухавши висновки 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, 
будівництва, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону 
України  "Про місцеве самоврядування в Україні",   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Відмінити п. 1 рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання 
від 24.02.2010 року «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право 
власності на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам, а саме:  
Бабич Ларисі Михайлівні. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                                      І.В. Матюха 
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять сьома сесія шостого скликання) 
 
 
23 жовтня 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про надання матеріальної допомоги 
Гавриленку О.І. 
 
 Розглянувши заяву Гавриленка Олексія Івановича про надання 
матеріальної допомоги на лікування та додані до неї матеріали, керуючись        
п. 2.6. Положення про порядок та умови надання громадянам адресної 
матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 р., ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Надати Гавриленку Олексію Івановичу одноразову матеріальну 
допомогу на лікування в розмірі 1 000 (одна тисяча) грн. 
 
 2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) 
забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1 даного рішення, 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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