УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про визначення порядку відключення
електроенергії по м. Корюківка
Заслухавши інформацію головного інженера Корюківського РЕМ
Шлюшенка М.Д. про визначення графіку та порядку відключення
електроенергії по м. Корюківка, міська рада відзначає, що на даний час
здійснюється постійне відключення одних і тих самих мікрорайонів міста, що
посилює соціальну напругу серед жителів міста. Є необхідність розробити (при
наявності технічних можливостей та з врахуванням значимості об’єктів
інфраструктури) рівномірний порядок та графік відключень щоб мікрорайони
міста відключались почергово за виключенням Корюківської районної лікарні.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Рекомендувати Корюківському РЕМ розробити порядок та примірний
графік рівномірного відключення від електроенергії мікрорайонів м. Корюківка
за виключенням Корюківської ЦРЛ та подати його на погодження виконавчому
комітету Корюківської міської ради.
2. Керівникам підприємств та організацій всіх форм власності, за
необхідності, узгодити з Корюківським РЕМ терміни та час відключення
об’єктів від електроенергії.
3. Примірний графік відключення електроенергії по місту довести до
відома підприємств, установ, організацій та жителів міста шляхом
оприлюднення в районній газеті "Маяк", на офіційному веб-сайті Корюківської
міської ради та іншим шляхом, визначеним діючим законодавством.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Корюківською міською
радою за 9 місяців 2014 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 24.10.2014 р. № 182 "Про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за 9 місяців 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 9 місяців 2014 року:
- по доходах у сумі 8562,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 6125,6 тис. грн. та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 2436,7 тис. грн. (додаток 1);
- по видатках у сумі 6924,0 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у
сумі 5556,4 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі
1367,6 тис. грн. (додаток 2).
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про розгляд звернення Корюківської
районної державної адміністрації
Розглянувши звернення Корюківської районної державної адміністрації
про надання фінансової допомоги районному бюджету на виплату заробітної
плати працівникам бюджетної сфери в зв’язку з тяжким фінансовим станом та з
метою недопущення заборгованості з виплати заробітних плат в першу чергу
мешканцям м. Корюківки, які отримують заробітні плати з районного бюджету,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,
обліку та цін та керуючись п. 5 ст. 101 Бюджетного кодексу України, ст. 26, 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Передати з бюджету Корюківської міської ради за КТКВК 250380 "Інші
субвенції" до районного бюджету кошти в сумі 100 тис. грн. для здійснення
виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти з Корюківською
районною радою відповідний договір на підставі п. 1 цього рішення.
3. Начальнику фінансово-господарського відділу (головному бухгалтеру)
Корюківської міської ради Кіктєвій І.Л. внести відповідні зміни до розпису
міського бюджету на 2014 рік.
4. Дане рішення в частині передачі коштів набирає чинності з дня
прийняття відповідного рішення Корюківської районної ради про надання
згоди на прийняття та прийняття коштів до районного бюджету.
5. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять другої сесії Корюківської
міської ради від 11 лютого 2014 року
"Про міський бюджет на 2014 рік"
Розглянувши висновок фінансово-господарського відділу Корюківської
міської ради про перевиконання доходної частини загального фонду міського
бюджету за 11 місяців 2014 року, звернення Корюківської РДА № 02-08\3329
від 08.12.2014 року, міського голови Матюхи І.В., керівництва дошкільних
закладів міста, 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", Бюджетним кодексом України,
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
11504,4 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
8432,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3072,3 тис. грн., у тому числі
бюджету розвитку 2190,0 тис. грн. (додаток №1)."
"2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у
сумі 14158,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 86825,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5475,5 тис. грн.

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток № 2).
Установити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по
загальному фонду у сумі 250,5 тис. грн., по спеціальному фонду у 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 у сумі 839,8 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах у 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 5915,2 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про орієнтовний план роботи
міської ради на 2015 рік
Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2015 рік (додається).
2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому
міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради.
3. Провести в березні-квітні 2015 року конференцію громадян-жителів міста
Корюківки, заслухавши звіт міського голови про роботу міської ради за 2014
рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік
Керуючись ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" та ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік:
№
з/п
1

2

Вид проекту

Назва проекту

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Про проведення конкурсу
з визначення виконавця
з надання послуг з
вивезення
побутових відходів

Рішення
виконкому
Корюківської
міської ради

Про тарифи на
перевезення пасажирів
на міських автобусних
маршрутах

Міський голова

Мета прийняття
Підтримання
належної якості
обслуговування
підприємств,
приватних
підприємців та
населення міста
по вивезенню
сміття
Оптимізація
тарифів на
послуги з
перевезення

Термін
підготовки
Січень лютий

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат міської
ради

Серпень вересень

Корюківське
АТП 17445

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про норматив та порядок
відрахування частини прибутку
підприємств міської комунальної власності
З метою збільшення надходжень до міського бюджету, 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 п. п. 153.3.2 п. 153.3 статті 153 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Встановити, що комунальні підприємства міської комунальної
власності:
- комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
- Корюківська ЖЕК
сплачують в 2015 році до міського бюджету 5% від чистого прибутку (доходу)
цих підприємств.
2. Контроль за виконанням 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження
розпоряджень міського голови
Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити розпорядження міського голови, видані з 01.01.2014 по
26.11.2014 згідно з додатком.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення двадцять
сьомої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 23.10.2014 р.
"Про затвердження Положення про порядок
та умови надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги"
Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, сім’ї та молоді та постійної комісії
міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, враховуючи положення
Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб", керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни Положення про порядок та умови надання громадянам
разової адресної матеріальної допомоги, а саме:
- викласти Положення в новій редакції (додається).
2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 28 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання
від 11.12.2014 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, внутрішньо переміщеним
громадянам, які проживають або перебувають на території Корюківської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може надаватись
громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно проживають
(зареєстровані) або перебувають на території Корюківської міської ради як у грошовій так і в
натуральній формі.
Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись відповідною
довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним органом.
Місце та час проживання та 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. внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України, який постійно
проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру.
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. 1.3. 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 внутрішньо переміщених осіб);
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та
сторінка, на якій відмічено останнє місце реєстрації;
- для внутрішньо переміщених осіб:
- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт внутрішнього
переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого документа про реєстрацію
місця проживання чи перебування на території Корюківської міської ради;
- 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 граничного розміру
встановленого абзацом першим підпункту 169.4.1. пункту 169.4. статті 169 Податкового
кодексу України надається за рішенням виконкому міської ради.
2.7. Допомога в розмірі понад вказаної в п. 2.6 цього Положення надається 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей − мешканців
м. Корюківки та с. Трудовик
З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції в
східних областях України та членів їх сімей − мешканців м. Корюківки та
с. Трудовик, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування, соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ
Конституції України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити
Комплексну
програму
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей − мешканців м. Корюківки та
с. Трудовик (додається).
2. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять восьмої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 11.12.2014 р.
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей −
мешканців м. Корюківки та с. Трудовик
Вступ
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей − мешканців м. Корюківки та с. Трудовик (далі − Програма) − це
комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової
допомоги та іншої соціальної підтримки корюківчан, яких скеровують у зону
проведення антитерористичних операцій (далі − АТО), та членів їх родин,
сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників
АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та
членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і
начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області тощо, які є
мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик та беруть участь в АТО, та допомоги
переліченим вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО.
Це, зокрема: матеріальна підтримка призовників та добровольців, яких
скеровують у зону АТО; на дання медичної, психологічної та соціальної
підтримки учасникам АТО та членам їх сімей (у т.ч. надання матеріальної
допомоги та пільг); допомога постраждалим під час проведення АТО; допомога
родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей
учасників АТО тощо.
Програма діє у 2014-2015 р.р.
1. Надання матеріальних допомог та пільг
1.1. Загальні положення
1.1.1. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання
додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також
сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині
поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
1.1.2. Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей,
сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО здійснюється на підставі
списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України

(військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної
гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуації у
Чернігівській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов
сім’ї, складеного відповідною комісією при виконавчому комітеті Корюківської
міської ради.
1.2. Мета та основні завдання
1.2.1 Метою Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг є
підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей,
члени яких загинули під час здійснення АТО.
1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних
допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги у
часникам АТО.
1.2.3. Виплата проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради, згідно зі списками, наданими структурними
підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами),
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області тощо.
1.3. Очікувані результати
1.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей,
членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріальнопобутових умов їх проживання.
1.3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО
та членів їх сімей, членам сімей загиблих під час проведення АТО − мешканцям
м. Корюківки та с. Трудовик, за рахунок коштів міського бюджету
м. Корюківки тощо.
1.3.3. Зростання довіри до влади міста.
1.3.4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та
членів їх сімей.
1.4. Джерела фінансування
1.4.1. фінансування Програми у частині надання матеріальних допомог та
пільг здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету
м. Корюківки, передбачених на 2014-2015 р.р.
2. Надання комплексної допомоги
Загальні положення
2.1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та
взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня,

у тому числі в зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у забезпеченні житлом
сімей учасникам АТО; поширення у різних формах насильства тощо.
2.1.2. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного
стану учасників АТО та членів їх сімей, зокрема, членів сімей загиблих під час
проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення
потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених
категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та
членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної
допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці
учасників АТО та членів їх родин.
Мета та основні завдання
2.2.1. Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є
мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім
попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві,
підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та
населення в цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин,
поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та
органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників
АТО та членів їх родин.
2.2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО та
членам їх сімей, у т.ч. членам сімей загиблих учасників АТО, матеріальної
допомоги.
2.3. Очікувані результати
2.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.
2.3.2. Забезпечення матеріальною допомогою учасників АТО та членів їх
сімей.
2.3.3. Зростання довіри до влади міста.
2.3.4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців.
2.4. Джерела фінансування
2.4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків
загального фонду міського бюджету м. Корюківки передбачених на 2014 та
2015 р.р., та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством
України.

3. Необхідна сума видатків на фінансування у 2014-2015 р.р.
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей − мешканців м. Корюківки та с. Трудовик
№ з/п

Напрямки використання

1
Надання матеріальної допомоги учасникам АТО
2
Забезпечення поховання загиблих учасників АТО
Всього:
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

Сума, тис. грн.
2014
2015
40
50
10
20
50
70

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги
учасникам, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та сім’ям
загиблих, які є мешканцями
м. Корюківки та с. Трудовик
На
виконання
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей − мешканців м. Корюківки та с.
Трудовик, затвердженої рішенням Корюківської міської ради шостого
скликання від 11.12.2014 р., з метою надання додаткових гарантій соціального
захисту учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та
членам сімей загиблих які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик,
керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. ХІ Конституції України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім’ям
загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик (додається).
2. Виконавчому комітету Корюківської міської ради створити комісію
щодо розгляду заяв учасників, постраждалих антитерористичної операції
учасників та членів сімей загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та
с. Трудовик.
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцять восьмої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 11.12.2014 року
ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями м. Корюківки
та с. Трудовик
1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим
учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та
с. Трудовик (далі — Порядок) визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції, особам рядового і начальницького складу,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної
прикордонної служби України, Національної гвардії України тощо ; постраждалим під час
участі в антитерористичної операції (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі
встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в антитерористичній операції,
тривалої хвороби, пов’язаної з участю в антитерористичній операції, тощо); одному із членів
сім'ї загиблого/померлого під час участі в антитерористичній операції та місце
проживання/перебування яких зареєстровано у м. Корюківці чи с. Трудовик.
2. До членів сім'ї загиблих/померлих учасників антитерористичної операції належать
дружина/чоловік, неповнолітні діти (до 18 років).
3. До членів сім'ї загиблих/померлих від участі в антитерористичній операції, які не
перебували у шлюбі, належать мати/ батько, діти.
4. Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого комітету або
сесії міської ради в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про
порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги,
затвердженим рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого скликання
від 23.10.2014 р. (зі змінами), в межах сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці
заходи у відповідному бюджетному році.
5.Для отримання одноразової матеріальної допомоги учасник антитерористичної
операції або один із членів із його сім’ї, постраждалий учасник антитерористичної операції
або один із членів із його сім’ї, один із членів сім'ї загиблого, подає заяву до Корюківської
міської ради.
6. До заяви додаються такі документи:
6.1 копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки);
6.2 копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті);
6.3 довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів, зокрема:
Міністерства оборони України (військовими комісарами, військовими частинами тощо),
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної
служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій тощо або їх територіальними органами, довідки та інші письмові документи, які
підтверджують факт проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції,
факт поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в антитерористичній операції (у
тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності, інших пошкоджень під час участі в антитерористичній операції, тривалої
хвороби, пов'язаної з участю в антитерористичній операції, тощо);
6.4 довідка про склад сім'ї;
6.5 копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих);

6.6 копія свідоцтва про шлюб ( в разі потреби);
6.7 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати одноразової
матеріальної допомоги через банківську установу.
7. Розгляд заяв учасників, постраждалих учасників антитерористичної операції та
членів сімей загиблих про надання одноразової допомоги здійснює комісія щодо розгляду
заяв учасників, постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей
загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик (далі - комісія).
8. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Корюківської міської
ради.
9. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не
менше одного разу на місяць у разі подання учасниками, постраждалими учасниками та
одним із членів сімей загиблих заяв про надання одноразової матеріальної допомоги.
10. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її
складу.
11. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом.
12. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги є рішення
виконавчого комітету або сесії Корюківської міської ради про надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам та
одному із членів сімей загиблих, яке видається з врахуванням рішення комісії, прийнятого
згідно з цим Порядком,
13. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього
Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
14. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, покладається на
одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно розпорядження міського
голови.
15. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться фінансовогосподарським відділом Корюківської міської ради за рахунок коштів, передбачених у
міському бюджеті;
16. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв'язку з його
смертю, виплачуватиметься за заявою одного з членів сім'ї, за умови подання ним
відповідної заяви упродовж шести місяців з дня смерті.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
одинадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 24.05.2012 року "Про затвердження
Положення про розміщення зовнішньої
реклами на території міста Корюківки"
З метою впорядкування правил розміщення об’єктів зовнішньої реклами
на території міста та 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 до рішення одинадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 24.05.2012 року "Про затвердження Положення про
розміщення зовнішньої реклами на території міста Корюківки", а саме:
- Положення про розміщення зовнішньої реклами на території міста Корюківки
викласти в новій редакції (додається).
2. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства
"Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
Розглянувши 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, та з метою забезпечення
стабільної роботи КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради,
керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Внести
зміни
до
Статуту
комунального
підприємства
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради, виклавши пункт 4.1. Статуту
в такій редакції:
"4.1. Статутний капітал підприємства становить 5426955,99 грн. та
складається із цілісного майнового комплексу, системи мереж водопостачання
та водовідведення м. Корюківки і грошових коштів (обігові кошти). Статутний
капітал направляється для здійснення діяльності підприємства та для
забезпечення його функціонування.
Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних коштів, а
також цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства."
2. КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко С.В.)
здійснити державну реєстрацію вищезазначених змін відповідно до вимог
чинного законодавства.
Міський голова

І.В. Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про прийняття в міську комунальну
власність вуличного водогону
по вулицях Дудка, Маяковського,
Дачна з провулком, Лугова, Калініна,
Зелена м. Корюківки
Розглянувши заяву Марченка Сергія Васильовича, жителя м. Корюківки
вул. Дудка, 51-А, про передачу безкоштовно в міську комунальну власність
першої черги вуличного водогону мікрорайону Олексіївка по вулицях Дудка,
Дачна, Маяковського, Зелена, Лугова, Калініна, пров. Дачний м. Корюківки,
збудованого за власні кошти та кошти жителів вищезазначених вулиць,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів
комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 26, 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Прийняти безкоштовно до міської комунальної власності будівництво
І-ї черги вуличного водогону мікрорайону "Олексіївка" по вул. Дудка,
вул. Дачна, вул. Маяковського, вул. Зелена, вул. Лугова, вул. Калініна, пров.
Дачний м. Корюківки, протяжністю 3692 м та балансовою вартістю
551,124 тис. грн. (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № 5921 від
31.10.2014 р.).
2. Передати вуличний водогін, зазначений в п. 1 даного рішення, в
господарське відання комунального підприємства "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради, до статутного фонду підприємства, на баланс та в
обслуговування.

2.1. Комунальному підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської
міської ради (Галущенко С.В.) здійснити прийняття-передачу вищезазначеного
об’єкту відповідно до вимог чинного законодавства, шляхом складання
відповідних актів.
2.2. Комунальну підприємству "Корюківкаводоканал" Корюківської
міської ради (Галущенко С.В.) на підставі п. 2 даного рішення внести зміни до
Статуту підприємства
3. Враховуючи, що вуличний водогін, вказаний в п. 1 даного рішення,
передається до міської комунальної власності безкоштовно, встановити
наступне:
- виконкому Корюківської міської ради, КП "Корюківкаводоканал" протягом
десяти років з дня підписання актів прийому-передачі об’єкта будівництва в
міську комунальну власність, надавати дозвіл та проводити підключення нових
абонентів до вуличного водогону виключно за погодженням однієї з осіб, які
здійснювали координацію будівництва, а саме:
- Марченка Сергія Васильовича, м. Корюківка, вул. Дудка, 51-А;
- Мельникова Олексія Олександровича, м. Корюківка, вул. Дудка, 54.
4. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
КП "Корюківкаводоканал"
на передачу майна в рахунок
боргу підприємства за очищення
стічних вод
Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської
ради про надання дозволу підприємству на продажу частини майна ПАТ
"Слов’янські шпалери − КФТП" в рахунок погашення частини боргу за
очищення стічних вод, приймаючи до уваги складний фінансовий стан
підприємства та з метою зменшення заборгованості підприємства перед
партнерами та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з
питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін та 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, 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради на продажу ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП"
майна згідно переліку на загальну суму 238933,44 грн. в рахунок погашення
частини боргу за очищення стічних вод (перелік додається).
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

Додаток
до рішення двадцять восьмої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 11.12.2014 р.
Перелік майна,
яке продається КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради
ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП"
№
1
2
3
4

Обладнання
Вертикальний насос CR
20-2 A-F-A-E-HQQE
GRUNFOS (Данія)
Вертикальний насос CR
64-3-2 A-F-A-E HQQE
GRUNFOS (Данія)
Насос CR 10-3 A-FJ-A-E
3X400B HQQE
Насос Wilo IL 100/16522/2
Разом

Секретар міської ради

Кількість,
шт.

Ціна без
ПДВ, грн.

Сума без
ПДВ, грн.

Вартість з
ПДВ, грн.

1

16802,20

16802,20

20162,64

1

65721,20

65721,20

78865,44

1

12242,80

12242,80

14691,36

2

52172,50

104345,00

125214,00
238933,44

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про надання пільги
по орендній платі
ПАТ "Облтеплокомуненерго"
Розглянувши
клопотання
Публічного
акціонерного
товариства
"Облтеплокомуненерго" № 2657 від 29.10.2014 р. про надання пільги по
орендній платі за договором оренди цілісного майнового комплексу № 478 від
01.06.2003 р., як орендареві об’єкту, функціонування якого має важливе
соціальне значення, 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. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати ПАТ "Облтеплокомуненерго", як орендареві об’єкту,
функціонування якого має важливе соціальне значення, пільгу з орендної плати
на 2015 рік, що сплачується згідно договору оренди цілісного майнового
комплексу № 478 від 1 червня 2003 р., встановивши пільговий розмір орендної
ставки 35 % від вартості розрахованої орендної плати.
2. Фінансово-господарському відділу Корюківської міської ради
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди
майна міської комунальної власності з орендарем згідно вимог чинного
законодавства України.
3. 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 використання об’єктів міської комунальної власності та
приватизацією.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на продовження
договорів оренди майна міської комунальної
власності та встановлення орендної плати
Розглянувши звернення релігійної громади УПЦ Свято – Іоанно –
Богословської парафії, ПП "Торг-СВ", ФОП Макаренко О.О., Чернігівської
дирекції УДППЗ «Укрпошта» щодо продовження дії договорів оренди майна
міської комунальної та надання пільг по сплаті орендної плати, 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. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового
приміщення по вул. Дудко, 64 м. Корюківка, від 1 грудня 2006 року, укладеного
з релігійною громадою УПЦ Свято – Іоанно – Богословської парафії
м. Корюківка на наступний період: з 1 січня по 31 грудня 2015 року.
1.1. Надати релігійній громаді УПЦ Свято – Іоанно – Богословської
парафії пільгу на 2015 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення
площею 61,3 м2 міської комунальної власності за адресою вул. Дудка,64 та
встановити орендну плату в розмірі 10 відсотків від розрахованої вартості
згідно договору оренди приміщення.
2. Продовжити термін дії договору оренди майна міської комунальної
власності по вулиці Вокзальна, 5-А м. Корюківка, укладеного з ПП «Торг – СВ»
на наступний період: з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

2.1. Надати ПП «Торг – СВ» пільгу на 2015 рік по сплаті орендної плати
за оренду майна міської комунальної власності по вулиці Вокзальна, 5-А та
встановити орендну плату у розмірі 80 % від розрахованої вартості.
3. Надати ФОП Макаренко Оксані Олексіївні пільгу на 2015 рік по сплаті
орендної плати за оренду приміщення площею 26,2 м2 міської комунальної
власності за адресою вул. Дудка, 64 та встановити орендну плату в розмірі 75
відсотків від розрахованої вартості згідно договору оренди приміщення
4. Продовжити термін дії договору оренди частини нежитлового
приміщення по вул. Дудко, 64 м. Корюківка від 30 травня 2007 року,
укладеного з центром поштового зв`язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» на
наступний період: з 1 січня по 31 грудня 2014 року.
4.1. Надати центру поштового зв’язку № 4 ЧД УДППЗ «Укрпошта» пільгу
на 2015 рік по сплаті орендної плати за оренду приміщення площею 26,75 м2
міської комунальної власності за адресою вул. Дудка, 64 та встановити розмір
плати в сумі одна гривня на рік.
5. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткових угод до договорів оренди
майна міської комунальної власності із користувачами згідно вимог чинного
законодавства.
6. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про розгляд звернення ДТГО
"Південно-Західна залізниця"
Розглянувши звернення Конотопської дирекції залізничних перевезень
Державного територіально-галузевого об’єднання "Південно-Західна залізниця"
№ 152 від 13.10.2014 р. про надання пільги зі сплати земельного податку,
враховуючи те, що пасажирські перевезення залізничним транспортом в
м. Корюківці не здійснюються вже понад десять років, розглянувши
рекомендації постійних комісій 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, з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Відмовити ДТГО "Південно-Західна залізниця" у наданні пільги по
сплаті земельного податку у зв’язку з тим, що пасажирські перевезення
залізничним транспортом на території м. Корюківки не здійснюються.
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, а
також на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 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, для будівництва індивідуальних гаражів та 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 вирішила:
1. Затвердити Тупик Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою
по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд площею 0,0600 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 19-а,
м. Корюківка.
1.1. Передати Тупик Надії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд площею 0,0600 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 19-а,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1229, цільове призначення
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, 19-А, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1901711488.
2. Затвердити Жуку Михайлу Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшою передачею у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0812 га, по вул. Червонохутірська, 88/1, м. Корюківка.

2.1. Передати Жуку Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0812 га, по
вул.
Червонохутірська,
88/1,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1107, цільове призначення - для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрований за адресою: вул. Червонохутірська, 88, кв. 1 м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 0753701979.
3. Затвердити Колько Тамарі Петрівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель запасу − земель не наданих у власність або постійне
користування площею 0,0805 га по вул. Сагайдачного гетьмана, 7,
м. Корюківка.
3.1. Передати Колько Тамарі Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0805 га по вул. Сагайдачного
гетьмана, 7, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1230, цільове
призначення – для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , категорія земель – землі
житлової і громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Франка, 170,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2186709069.
4. Затвердити Поташній Лідії Іванівні технічну документацію із
землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
для передачі у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,1000 га по вул. Кошового, 50,
м. Корюківка.
4.1. Передати Поташній Лідії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель
і
споруд
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1462, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, по вул.
Кошового, 50, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Кошового, 50,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 0861003561.
5. Затвердити Хачатуровій Світлані Іванівні 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. Гагаріна, 28, м. Корюківка.
5.1. Передати Хачатуровій Світлані Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул.
Гагаріна, 28, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1091, цільове
призначення – для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія земель –

землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Франка, 5, кв. 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2567408366.
6. Затвердити Давидову Леоніду Миколайовичу 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 0,0670 га за адресою: пров. Колгоспний, 1-й, 17,
м. Корюківка.
6.1. Передати Давидову Леоніду Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,0670 га, за адресою: пров. Колгоспний, 1-й, 17, м. Корюківка, кадастровий
номер 7422410100:01:001:1231, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: І-й пров. Колгоспний, 17,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2286115697.
7. Затвердити Біжовець Олександрі Олексіївні та Біжовець Михайлу
Петровичу проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у спільну
сумісну власність загальною площею 0,2100 га, а саме: для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського
господарства площею 0,1100 га, за рахунок земель запасу − земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів Корюківської
міської ради, за адресою: вул. Індустріальна, 11-а, м. Корюківка.
7.1. Передати Біжовець Олександрі Олексіївні та Біжовець Михайлу
Петровичу безоплатно у спільну сумісну власність земельні ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:1112, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови та для ведення особистого
селянського господарства площею 0,1100 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:1113, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення по вул. Індустріальна, 11-а, м. Корюківка. Зареєстровані за
адресою: вул. Індустріальна, 11-А, м. Корюківка, ідентифікаційні номери:
Біжовець Олександри Олексіївни – 1818410745 та Біжовець Михайла
Петровича - 1790025514.
8. Затвердити Зарецькому Олександру Михайловичу та Доропій Анжелі
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0625 га, за адресою: пров.
Шевченка, ІІ-й, 1, м. Корюківка.
8.1. Передати Зарецькому Олександру Михайловичу, зареєстрований за
адресою: ІІ-й пров. Шевченка, 1, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2284820931 та Доропій Анжелі Олександрівні, зареєстрована за адресою:
пров. Бульварний, 1-А, кв. 59, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
3186501140 безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна
ділянка)
площею
0,0625
га,
за
адресою:
пров.
Шевченка,
ІІ-й,
1,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1111, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Кир’яну Олексію Павловичу 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 0,0282 га за адресою: пров. Садовий, 1-й, 9-б,
м. Корюківка.
9.1. Передати Кир’яну Олексію Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0282 га за
адресою: пров. Садовий, 1-й, 9-б, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1464, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 42, кв. 41, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1891012151.
10. Затвердити Дербі Віталію Валерійовичу 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 0,0800 га за адресою: вул. Маркса К., 61, м. Корюківка.
10.1. Передати Дербі Віталію Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,0800 га, за адресою: вул. Маркса К., 61, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1465, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. К. Маркса, 61, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2698305139.
11. Затвердити Малиш Яні Яківні проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу − земель не наданих у власність або постійне користування
площею 0,0887 га за адресою: вул. Шевченка, 144-Б, м. Корюківка.
11.1. Передати Малиш Яні Яківні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,0887 га за адресою:
вул.
Шевченка,
144-б,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1468, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Радянська, 1, кв. 3, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2987202940.

12. Затвердити Сотнику Віталію Олексанровичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу − земель не наданих у власність
або постійне користування площею 0,0913 га за адресою: пров. Л. Українки,
3-й, 4, м. Корюківка.
12.1. Передати Сотнику Віталію Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,0913 га за
адресою: пров. Л.Українки, 3-й, 4, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1469, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: 3-й пров. Л. Українки, 4, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2480116076.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 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 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада вирішила:
1. Затвердити Лосю Петру Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,0600 га, яка надається в оренду, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. 40 років Перемоги, 5, м. Корюківка, в
адміністративних межах Корюківської міської ради.
1.1. Надати Лосю Петру Васильовичу, ідентифікаційний номер
2218720795, зареєстрований за адресою: вул. Коровникова, буд. 7, корпус 2,
кв. 77, м. Великий Новгород, Російська Федерація, в оренду земельну ділянку
площею 0,0600 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1455, за адресою: вул.
40 років Перемоги, 5, м. Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо поділу 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, для будівництва індивідуальних гаражів та 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», ст. 56 Закону України «Про
землеустрій»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1006 га та
для ведення особистого селянського господарства площею 0,1815 Луговця
Олександра Григоровича, яка належить йому на підставі Державного акту на
право приватної власності на землю серія ІV-ЧН №022326 на земельні
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0458 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1456, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0548 га,
кадастровий номер №7422410100:01:002:1457 та для ведення особистого
селянського господарства площею 0,0512 га, кадастровий номер
74224101:01:002:1458, для ведення особистого селянського господарства

площею 0,1303 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1459, які
розташовані за адресою: вул. Маркса К., 11, М. Корюківка.
1.1. Земельним ділянкам, що утворилися в результаті поділу за
цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0458 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1456 та за цільовим
призначенням для ведення особистого селянського господарства площею
0,1303 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1459, присвоїти поштову
адресу – вул. Маркса К, 11А, м. Корюківка в зв’язку з поділом житлового
приміщення на два окремих житлових будинки, які розташовані на
вищевказаних земельних ділянках.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 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):
Халецькій Каріні Володимирівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Сагайдачного гетьмана, 39, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Дмитра Луценка, 15, м. Київ.
- Бабко Олені Володимирівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Партизанська, 23, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Партизанська, 21-а, м. Корюківка.
- Бабич Ларисі Михайлівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Червонохутірська, 117б, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
пр. Ленінський, 63, кв. 1, м. Донецьк.
- Андрущенку Михайлу Давидовичу − орієнтовним розміром 0,0600 га,
вул. Гагаріна, 18, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 18,
м. Корюківка.
- Мостович Наталії Григорівні − орієнтовним розміром 0,0617 га,
вул. Колгоспна, 10, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 24,
кв. 4, м. Корюківка.

- Коробейнику Сергію Івановичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Шевченка, 218, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка,
218, м. Корюківка.
- Бордакову Анатолію Анатолійовичу − орієнтовним розміром 0,0629 га,
вул. Братчикова, 94, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1195.
Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 94, м. Корюківка.
- Воробей Світлані Євгеніївні − орієнтовним розміром 0,1000 га, пров. Костюк
Г., 2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 7, кв. 8,
м. Корюківка.
- Юденку Олександру Володимировичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Садова, 3, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Садова, 3,
м. Корюківка.
- Маховику Сергію Дмитровичу − орієнтовним розміром 0,0600 га,
вул. Жовтнева, 43, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Жовтнева,
43, м. Корюківка.
- Лапітан Оксані Леонідівні − орієнтовним розміром 0,1000 га, пров.
Колгоспний, 1-й, 21, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: І-й пров.
Колгоспний, 22, м. Корюківка.
- Баскову Віталію Станіславовичу − орієнтовним розміром
0,0600 га,
вул. Сагайдачного гетьмана, 6, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул.
Гетьмана Сагайдачного, 6, м. Корюківка.
- Бабич Олесі Василівні − орієнтовним розміром 0,0834 га,
вул. Пролетарська, 2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Пролетарська, 2, м. Корюківка.
- Савенко Євгенії Костянтинівні − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Шевченка, 106, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Доценка, 17, кв. 107, м. Чернігів.
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):
- Буту Олегу Івановичу, який зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 32,
м. Корюківка та Савенок Наталії Іванівні, яка зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 56, кв. 42, м. Корюківка – площею 0,1000 га, по вул. Гагаріна,
32, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:003:1066.
- Бідному Михайлу Юрійовичу, який зареєстрований за адресою: вул.
Вокзальна, 76, м. Корюківка та Бідному Юрію Григоровичу, який
зареєстрований за адресою: вул. Вокзальна, 76, м. Корюківка – площею 0,1000
га, по вул. Вокзальна, 76, м. Корюківка.
- Мацко Оксані Миколаївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Кірова, 62,
м. Корюківка та Мацко Яні Андріївні, 18 серпня 2005 року народження,
ідентифікаційний номер 3858101121, що проживає за адресою: вул. Кірова, 62,
м. Корюківка – орієнтовною площею 0,1000 га, по вул. Кірова, 62, м.
Корюківка.
- Лашко Лідії Іванівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 87, Лашко
Олександру Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Прорізна, 8, Лашко

Андрію Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Франка, 136 −
орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Франка, 87, 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):
- Погуляй Лідії Василівні – орієнтовним розміром 0,2500 га, по
пров. Толстого, 6, с. Трудовик, Корюківського району. Зареєстрована за
адресою: вул. Шевченка, 42, кв. 52, м. Корюківка.
- Бондаренку Віталію Федоровичу – орієнтовним розміром 0,1000 га, по
вул.
Калініна,
1,
м.
Корюківка.
Зареєстрований
за
адресою:
пров. Пушкіна, 14, м. Корюківка.
- Табалі Лідії Миколаївні - орієнтовним розміром 0,1000 га, по
вул. Незалежності, 36, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Першотравнева, 36, м. Корюківка.
- Киянцю Сергію Миколайовичу - орієнтовним розміром 0,1000 га, по
вул. Партизанська, 4а, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
І пров. Перемоги, 8, м. Корюківка.
- Потапенку Андрію Олександровичу - орієнтовним розміром 0,1000 га, по
вул.
Дудка,
141а,
м.
Корюківка.
Зареєстрований
за
адресою:
пров. Індустріальний, 8, м. Корюківка.
- Масалику Сергію Сергійовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га по
вул. Суворова, 10, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
вул. К. Маркса, 39, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Воробей Світлані Євгеніївні − орієнтовним розміром 0,1200 га, по пров.
Костюк Г., 2, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров. Бульварний, 7,
кв. 8, м. Корюківка.
- Куманик Майї Анатоліївні – орієнтовним розміром 0,0300, по
вул. Франка, 67-а, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 95,
м. Корюківка.
- Маховику Сергію Дмитровичу − орієнтовним розміром 0,1000 га,
вул. Жовтнева, 43, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
вул. Жовтнева, 43, м. Корюківка.
2.1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для передачі їх безоплатно у власність громадянам:
- для ведення особистого селянського господарства:
- Лашко Лідії Іванівні, зареєстрована: м. Корюківка, вул. Франка, 87, Лашко
Олександру Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Прорізна, 8, Лашко
Андрію Петровичу, зареєстрований: м. Корюківка, вул. Франка, 136 −
орієнтовним розміром 0,0500 га по вул. Франка, 87, 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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):

- Мірошниченку Віктору Станіславовичу – орієнтовним розміром 0,1000 га по
вул. Піонерська, 14, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
ІІ пров. Колгоспний, 2, м. Корюківка.
- Дубровній Олені Григорівні – орієнтовним розміром 0,1000 га по
вул. Куйбишева, 54, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Леніна, 123,
м. Мена, Чернігівська обл.
- Скрипка Надії Іванівні – орієнтовним розміром 0,0800 га по
вул. Пролетарська, 33-А, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: пров.
Пушкіна, 1, м. Корюківка.
- Устименку Володимиру Миколайовичу – орієнтовним розміром 0,0600 га по
вул. Ткаченко В., 23, М. Корюківка. Зареєстрований за адресою:
вул. Рокосовського, 37 а, кв. 128, м. Чернігів.
- для будівництва індивідуальних гаражів:
- Смірновій Людмилі Михайлівні – орієнтовним розміром 0,0100 га по
вул. Передзаводська, гараж № 26, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:
вул. Юрченка Петра, буд. 5, кв. 67, м. Полтава.
3.1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для надання їх в оренду:
- для ведення особистого селянського господарства:
- Тройні Інні Мефодіївні – орієнтовним розміром 0,0600 га по вул. Костюк Г.,
м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 75, кв. 8,
м. Корюківка.
4. 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.
5. 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.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про визначення земельної ділянки,
право власності якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах)
Розглянувши клопотання ПАТ «Слов’янські шпалери − КФТП»
вх. № 585/03-15 від 01.12.2014 р., заслухавши висновки постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Визначити та затвердити земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, вільну від забудови, для продажу її окремим лотом на
конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови − під розміщення автостоянки, за
адресою: вул. Індустріальна, 4-в, м. Корюківка площею орієнтовно 0,6000 га.
1.1. Доручити виконавчому апарату міської ради підготувати відповідно
до вимог чинного законодавства необхідні матеріали для продажу земельної
ділянки, вказаної в п.1 даного рішення, окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про розірвання та поновлення
договорів оренди
Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб, 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 вирішила:
1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 12.04.2011 року, яка
розташована за адресою: пров. Колгоспний, 1-й, 21, м. Корюківка, з
Лапітан Оксаною Леонідівною, площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:0883, шляхом його розірвання за погодженням сторін.
1.1. Перевести земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:0883, яка розташована за адресою: пров. Колгоспний, 1-й,
21, м. Корюківка до земель запасу (земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року, яка
розташована за адресою: вул. Братчикова, 94, м. Корюківка, з
Бордаковим Анатолієм Анатолійовичем, площею 0,0629 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1195 шляхом його розірвання за погодженням сторін.
2.1. Перевести земельну ділянку площею 0,0629 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1195, яка розташована за адресою: вул. Братчикова, 94,
м. Корюківка до земель запасу (земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради).
3. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року, яка
розташована за адресою: вул. Гагаріна, 32, м. Корюківка,з Бут Олегом

Івановичем та Савенок Наталією Іванівною, площею 0,1000 га, кадастровий
номер 7422410100:01:003:1066 шляхом його розірвання за погодженням сторін.
3.1. Перевести земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:1066, яка розташована за адресою: вул. Гагаріна, 32,
м. Корюківка до земель запасу (земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради).
4. Дати згоду ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних
станцій 17499» на поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.03.2009 року площею 375 м2 за адресою: вул. Вокзальна, 8, м. Корюківка на
тих самих умовах, терміном на 5 (п’ять) років з 01.12.2014 року.
5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 04.08.2011 року в
частині оренди з попередніми орендарями Пилипенко Ганною Іванівною та
Пилипенко Андрієм Володимировичем в зв’язку з продажем гаража
Тютющенку Сергію Вікторовичу (договір купівлі-продажу від 29.10.2011 року),
який розташований на орендованій земельній ділянці площею 0,0028 га,
кадастровий номер - 7422410100:01:002:0988, по вул. Франка, гараж №33,
м. Корюківка.
5.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
04.08.2011 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Франка, гараж №33, м. Корюківка −
з Тютющенком Сергієм Вікторовичем.
5.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативногрошової оцінки землі м. Корюківка.
6. Припинити договір оренди земельної ділянки від 15.11.2013 року в
частині оренди з попереднім орендарем − Летутою Вірою Віталіївною, в зв’язку
з продажем житлового будинку Корню Віталію Миколайовичу (договір купівліпродажу від 22.01.2014 року), який розташований на орендованій земельній
ділянці площею 0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1353, по
вул. Горького, 50, м. Корюківка.
6.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
15.11.2013 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Горького, 50, м. Корюківка − з
Корнем Віталієм Миколайовичем.
6.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативногрошової оцінки землі м. Корюківка.
7. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року в
частині оренди з попереднім орендарем Лєсковим Олександром
Анатолійовичем в зв’язку з даруванням житлового будинку Шарапаті Ірині
Володимирівні (договір дарування від 13.08.2014 року), який розташований на
орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1395, по вул. Франка, 84, м. Корюківка.
7.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
26.03.2014 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Франка, 84, м. Корюківка − з
Шарапатою Іриною Володимирівною.

7.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативногрошової оцінки землі м. Корюківка.
8. Припинити договір оренди земельної ділянки від 04.12.2012 року в
частині оренди з попереднім орендарем Теселько Анатолієм Сергійовичем в
зв’язку з продажем житлового будинку Шматку Василю Петровичу (договір
купівлі – продажу від 05.06.2014 року), який розташований на орендованій
земельній
ділянці
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:0915, по вул. Суворова, 3, м. Корюківка.
8.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
04.12.2012 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Суворова, 3, м. Корюківка − з
Шматком Василем Петровичем.
8.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативногрошової оцінки землі м. Корюківка.
9. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.09.2010 року в
частині
оренди
з
попереднім
орендарем
Камишним
Миколою
Володимировичем в зв’язку з продажем житлового будинку Плющ Ларисі
Петрівні ( договір купівлі-продажу від 04.11.2010 р.), який розташований на
орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 266,
м. Корюківка.
9.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від
26.09.2010 р. з новим власником майна та теперішнім орендарем земельної
ділянки, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 266, м. Корюківка − з
Плющ Ларисою Петрівною.
9.2. Орендна плата встановлена – 3 (три) % (відсотки) від нормативно грошової оцінки землі м. Корюківка.
10. Припинити договір оренди землі від 25.07.2005 року з Бородавко
Юрієм Володимировичем на земельну ділянку площею 0,0717 га, яка
розташована за адресою: вул. Спортивна, 19/1, м. Корюківка, в зв’язку з
оформленням даної земельної ділянки у приватну власність іншою фізичною
особою.
11. Припинити договір оренди землі від 05.08.2011 року з Метлою
Олександром Петровичем та Метлою Юрієм Петровичем на земельну ділянку
площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Кірова, 77, м. Корюківка в
зв’язку з оформленням даної земельної ділянки у приватну власність іншою
фізичною особою.
12. Прийняти в міську комунальну власність земельну ділянку площею
0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Маркса К., 64, м. Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1136 під житловим будинком, який
переданий ПАТ «Слов’янські шпалери − КФТП» на баланс Корюківської
міської ради для використання як службове житло.
13. Припинити договір оренди землі від 07.07.2011 року з Бондар
Тамарою Георгіївною на земельну ділянку, яка розташована за адресою:
вул. Кірова, 5, м. Корюківка, площею 0,0634 га, кадастровий номер

742241000:01:001:1026, в зв’язку з продажем житлового будинку (договір
купівлі-продажу від 11.11.2013 року) ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП».
13.1. Прийняти в міську комунальну власність земельну ділянку, яка
розташована за адресою: вул. Кірова, 5, м. Корюківка, площею 0,0634 га,
кадастровий номер 742241000:01:001:1026, під житловим будинком, який
переданий ПАТ «Слов’янські шпалери − КФТП» на баланс Корюківської
міської для використання як службове житло.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 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 вирішила:
1. Внести зміни до рішення 13 сесії Корюківської міської ради народних
депутатів 21 скликання від 15 липня 1993 року в частині приватизації земельної
ділянки, виділеної для гаражного будівництва Барсукову Євегенію
Андрійовичу площею 0,01 га в частині адреси, виклавши в новій редакції, а
саме: по вул. Маркса, К., гараж №2, замість К. Маркса, 3.
2. Внести зміни до п. 3 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 27.07.2011 року «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання їх в
оренду громадянам: для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд Подволоцькому Володимиру Михайловичу
виклавши в новій редакції, а саме:
«Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її в оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) Подволоцькому Володимиру Михайловичу –
орієнтовним розміром 0,1000 га по вул. Петровського, 8а, м. Корюківка.
Зареєстрований з адресою: вул. Петровського, 8, м. Корюківка».

3. Відмінити п. 2 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 5 скликання
від 21.11.2006 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
технічної документації, що підтверджують розміри земельних ділянок, які
знаходяться під житловою забудовою і господарськими будівлями для надання
їх безоплатно у спільну сумісну власність громадянам Мацку Андрію
Олександровичу та Мацко Оксані Миколаївні по вул. Кірова, 62.
4. Відмінити п. 3 рішення 16 сесії Корюківської міської ради 4 скликання
від 27.10.2004 р. «Про дозвіл на розробку проекту відведення земельних
ділянок на виготовлення планово - картографічної документації» в частині
надання дозволу на розробку проекту відведення земельних ділянок для
надання їх безоплатно у власність з резервного фонду міської ради для
будівництва жилого будинку, господарських будівель Скрипці Надії Іванівні по
вул. Пролетарській, 33а, м. Корюківка. Проживає по пров. Пушкіна, 1.
5. Внести зміни до рішення 18 сесії Корюківської міської ради 22 скликання від
26 грудня 1997 року в частині передачі безкоштовно в приватну власність
Дорошенко Лідії Юхимівні земельну ділянку 0,10 га для обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд по вул. Мирній, 16,
виклавши дану частину рішення в новій редакції, а саме:
«Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання
її у спільну сумісну оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Дорошенко Лідії Юхимівні, зареєстрована за адресою: вул. Мирна, 16,
м. Корюківка та Жменьковській Надії Олександрівні, зареєстрована за адресою:
ІІ-й Садовий пров. 5-ж – орієнтовним розміром 0,1000 га за адресою: вул.
Мирна, 16, м. Корюківка.»
6. Внести зміни до п. 1 та п. 2 рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 28.12.1999 року № 332 «Про приватизацію
земельних ділянок», затвердженого рішенням 12 сесії Корюківської міської
ради 24 скликання від 26.12.2003 р., в частинах адреси земельних ділянок по
вул. Трудова, 9, виклавши їх в новій редакції, а саме:
«вул. Трудова, 9, с. Трудовик, Корюківського району.»
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 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 29 сесії Корюківської міської ради 5 скликання
від 28.05.2010 р. «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:
- для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд: Табалі Лідії Миколаївні розміром 0,10 га по вул. Незалежності, 36.
Зареєстрована за адресою:м. Корюківка, вул. Першотравнева, 36.
2. Відмінити п. 2 рішення 29 сесії Корюківської міської ради 5 скликання
від 28.05.2010 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам: Бабко Олені
Володимирівні площею близько 0,10 га по вул. Партизанська, 23. Зареєстрована
за адресою: м. Корюківка, вул. Партизанська, 21/2.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(двадцять восьма сесія шостого скликання)
11 грудня 2014 року
м. Корюківка
Про розгляд депутатських запитів
депутатів міської ради Штикова А.В.,
Сірого В.О. та Ковальчука О.В.
Розглянувши депутатські запити депутатів міської ради: Штикова Андрія
Васильовича про включення до проекту міського бюджету на 2015 рік
будівництва лінії вуличного освітлення по вул. Каштановій, м. Корюківки;
Сірого Володимира Олексійовича про проведення в 2015 році ремонту доріг по
вул. Ткаченко та Польовій, м. Корюківки; Ковальчука Олександра Васильовича
про проведення в 2015 році ремонту дороги по І-му пров. Колгоспної, м.
Корюківки, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Підтримати депутатські запити депутатів міської ради Штикова А.В.,
Сірого В.О. та Ковальчука О.В. щодо включення до проекту міського бюджету
на 2015 рік:
- будівництва лінії вуличного освітлення по вул. Каштановій, м. Корюківки;
- проведення ремонту доріг по вул. Ткаченко та Польовій, м. Корюківки;
- проведення ремонту дороги по І-му пров. Колгоспної, м. Корюківки.
2. Доручити заступнику міського голови Бикову О.М. опрацювати підняті
питання та внести пропозиції при формуванні проектів міського бюджету та
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015 рік.
3. Заступнику міського голови Бикову О.М. проінформувати депутатів
про результати розгляду запитів на черговій сесії міської ради
Міський голова

І.В.Матюха

