УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Корюківською міською
радою за 2014 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 10.03.2015 р. № 48 "Про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за 2014 рік", 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 2014 рік:
- по доходах у сумі 12121,7 тис. грн., в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 8703,7 тис. грн. та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 3418,0 тис. грн. (додаток 1);
- по видатках у сумі 10948,9 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у
сумі 8371,4 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі
2577,5 тис. грн. (додаток 2).
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження обсягу та розподіл
вільного залишку бюджетних коштів
міського бюджету Корюківської
міської ради на 1 січня 2015 року
Розглянувши офіційний висновок фінансово-господарського відділу про
обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету Корюківської
міської ради станом на 01січня 2015 року, схвалений рішенням виконавчого
комітету Корюківської міської ради від 10 березня 2015 № 49 року "Про
схвалення обсягу вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету
Корюківської міської ради станом на 01 січня 2015 року", та враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціальноекономічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін,
відповідно ст.26, 65 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статті 14, частин 3,5-8 статті 23, статті 76,частини 7 статті 78 Бюджетного
кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити обсяг вільного залишку бюджетних коштів на 1 січня
2015 року:
1.1. по загальному фонду міського бюджету Корюківської міської ради у
сумі 587770,37 (п’ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) гривень 37 коп.;
1.2. по спеціальному фонду:
- по бюджету розвитку у сумі 2787391 (два мільйони сімсот вісімдесят сім
тисяч триста дев’яносто одна ) гривня 21 коп.;
- по екологічному податку у сумі 95688,36 (дев’яносто п’ять тисяч шістсот
вісімдесят вісім) гривень 36 коп.;
- по грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та

іншої діяльності у сумі 5589 (п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять) гривень
33 коп.;
- по збору за першу реєстрацію транспортних засобів у сумі 34473,54 (тридцять
чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 53 коп.;
- по цільовим фондам у сумі 15022,09 (п’ятнадцять тисяч двадцять дві) гривні
09 коп.;
2. З метою забезпечення фінансування життєво необхідних видатків:
2.1.1. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2015 року на погашення
заборгованості по міській раді та одержувачам бюджетних коштів міської ради,
що склалася на 01 січня 2015 року в зв’язку з не проплатою платіжних доручень
Управлінням Державної казначейської служби у сумі 32900,00 грн., в тому
числі по:
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ
2210
12700 грн.
2240
2500 грн.
2250
200 грн.
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житловокомунального господарства
КЕКВ
2610
15700 грн.
КФК 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі
заклади та заходи культури
КЕКВ
2210
1800 грн.
2.1.2. Спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів
загального фонду міського бюджету у сумі 504100,00 грн. на видатки міського
бюджету, що не були передбачені при формуванні бюджету по:
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ
2111
35000 грн.
2120
10000 грн.
2210
121300 грн.
2240
9200 грн.
2273
5000 грн.
2274
35000 грн.
КФК 090412 Інші види соцдопомоги
КЕКВ
2730
50000 грн.
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

КЕКВ

2210
2240

15000 грн.
278600 грн.

КФК 250404 Інші видатки
КЕКВ
2240
20000 грн.
2800
5000 грн.
2.1.3 Зменшити асигнування загального фонду міського бюджету по:
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об’єднання та інші підприємства, установи та організації
КЕКВ
2610
80000 грн. (відповідно до листа Корюківської ЖЕК)
2.2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду:
2.2.1. Спрямувати вільний залишку бюджетних коштів спеціального
фонду міського бюджету (бюджету розвитку) станом на 01.01.2015 року (в т. ч.
на погашення заборгованості по міській раді та одержувачам бюджетних
коштів міської ради, що склалася на 01 січня 2015 року) в сумі 2780000грн., по:
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ
3110
15000 грн.
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ.
КЕКВ
3132
626270 грн.
КФК 100302 Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об’єднання та інші підприємства, установи та організації житловокомунального господарства
Корюківська ЖЕК
КЕКВ
3210
160000 грн.
КЕКВ

3210

КП "Корюківкаводоканал"
485000 грн.

КФК 150101 Капітальні видатки
КЕКВ
3122
657730 грн.
3142
150000 грн.
КФК 150122 Інвестиційні проекти
КЕКВ
3142
50000 грн.
КФК 150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
КЕКВ
2281
636000 грн.

2.2.2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального
фонду по збору за першу реєстрацію транспортних засобів станом на 1 січня
2015 року по:
КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, капітальним ремонтом та утриманням доріг
КЕКВ
2240
34470 грн.
2.2.3. Спрямувати вільний залишок коштів цільового фонду спеціального
фонду у сумі 15000грн., по:
КФК 240900 Цільові фонди
КЕКВ
2210
15000 грн.
2.2.4. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів екологічного
податку спеціального фонду станом на 1 січня 2015 року у сумі 92500 грн. по:
КФК 240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища
КЕКВ
2240
92500 грн.
3. Враховуючи вищезазначене, внести зміни до додатків 2, 3, 4, 5 до
рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання
від 27 січня 2015 року "Про міський бюджет на 2015 рік", виклавши їх у новій
редакції.
Міський голова

І.В.Матюха

витяг
УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцять дев’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 р. "Про міський
бюджет на 2015 рік"
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 10 березня 2015 року № 50 "Про розподіл вільного залишку та внесення
змін до бюджету Корюківської міської ради на 2015 рік", 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 дев’ятої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 року "Про міський
бюджет на 2015 рік", а саме:
1.1.Пункти 1, 5 рішення викласти новій редакції :
"1. Визначити на 2015 рік:
видатки міського бюджету у сумі 12482,5 тис. грн.,в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 8641,3 тис. грн., видатки спеціального
фонду міського бюджету 3841,2 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;
1.2. Додатки 2, 3, 4, 5 рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на
2015 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до міських
Програм на 2015 рік
В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2015 рік, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціальноекономічного, 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 міських Програм на 2015 рік, а саме:
1.1. До Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста,
затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації програми в розмірі 8932,455 тис. грн. та
Перелік об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, включених у
Програму викласти в новій редакції (додаток 1).
1.2. До міської Програми "Культурно − мистецький розвиток міста та
молодь Корюківщини", затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії міської
ради шостого скликання від 27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний
обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в розмірі
56 800 грн.
1.3. До міської Програми розвитку житлово-комунального-господарства
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженої
рішенням двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання від
27.01.2015 р., встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми в розмірі 6166,5 тис. грн.. та розділ
IV програми викласти в новій редакції (додаток 2).
1.4. До міської Програми створення чи корегування містобудівної
документації та регулювання земельних відносин, затвердженої рішенням
двадцять дев’ятої сесії міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р.,
встановивши загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації програми в розмірі 636 тис. грн.
1.5. До міської Програми охорони навколишнього природного
середовища м. Корюківки, затвердженої рішенням двадцять дев’ятої сесії
міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., встановивши загальний
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в
розмірі 1826,5 тис. грн. та додаток до програми викласти в новій редакції
(додаток 3).
1.6. До Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії
міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р., встановивши загальний
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на
2015 рік в розмірі 100 тис. грн. та розділ 3 програми викласти в новій редакції
(додаток 4).
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

Додаток 1
до рішення тридцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 12.03.2015 р.
"Про внесення змін до
міських Програм на 2015 рік"

ПЕРЕЛІК
об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери включених
у Програму соціально – економічного та культурного розвитку
міста на 2015 рік/ за рахунок усіх джерел фінансування/

Будівництво,капітальні та поточні ремонти.
№ п/п

Найменування об’єкту будівництва,
реконструкції та капітального ремонту

2015 рік
за
рахунок
державного бюджету

тис. грн.
1
2

3

4

Будівництво міського кладовища по
вул.Г.Костюк м.Корюківка
Реконструкція каналізаційно - насосної
станція та каналізаційного колектора по вул.
Вокзальній,8Б м. Корюківка, Чернігівської
області
виготовлення ПКД на "Будівництво ІІ черги
вуличного водогону мікрорайону Олексіївка
по вулицях Мирна,Вишньова,Лермонтова,
Набережна м.Корюківка"
Капітальний ремонт житлового фонду

1350,000

Обсяг фінансування
за
за
рахунок рахунок
коштів
коштів
місь-кого місь-кого
бюд-жету бюд-жету
2015 рік 2014 рік

тис .грн.
269,045

тис. грн.
670,955

150,000

50,000

265,500

84,500

/ покрівля провул. Бульварний ,5/
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14

15

Будівництво майданчика для сбору сміття на
території громади м. Корюківка
Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт вул.
Шевченка м.Корюківка
Капітальний ремонт вул.Шеченка
м.Корюківка 2015 рік
Капітальний ремонт вул. Шевченка
м.Корюківка 2014 рік перерахунок кошторисів
виготовлення ПКД на будівництво вуличного
освітлення по вул. Каштановій
виготовлення ПКД на капітальний ремонт
КНС по вул. Бульварна
Реконструкція дорожньго полотна по вул.
Червоно хуторська м. Корюківка
Капітальний ремонт пішохідних мостків в
парку по Вокзальна ,8 м. Корюківка
Роботи пов’язані з поліпшеням технічного
стану та благоустрій водойм притоки річки
Бреч
Відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану
річок, очищення русел від дерев(що потрапили
до них внаслідок проходження весняних
повеней.)
Капітальний ремонт КНС по вул.Бульрна
м.Корюківка

За
рахунок
інших
джерел

70,000
49,000

1150,000
593,500

15,000
35,000
150,000
78,000
10,000

12,500

450,000

16

44,000

виготовлення ПКД капіт.ремонту вул.
Мічуріна

17
1350,000 2325,500 1286,955

265,500

5227,955

Благоустрій міста
№ п/п

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Найменування об’єкту будівництва,
реконструкції та капітального ремонту

Утримання парків, скверів, кладовищ,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ
Утримання системи освітлення міста
оплата електроенергії
обслуговування електромереж вуличного
освітлення
придбання електроматеріалів
Утримання доріг міста в зимовий період та
вивіз та утилізація побутових відходів з
контейнерів розташованих на території міста
придбання солі та піску для приготовлення
протиожеледної суміши
перевезення пісчано-сольової суміши
приготовуння пісчано-сольової суміши
посипання пісчано-сольової суміши
прибирання снігу спецтехнікою
Утримання полігону твердих побутових
відходів та вивіз та утилізація побутових
відходів з контейнерів розташованих на
території міста
Забеспечення екологічно беспечного
зберегання та захоронення відходів
Забеспечення екологічно беспечного збирання
та перевезення відходів
субвенція АТП 1745 на перевезення грамодян
міста
матеріальна допомогп учасникам АТО
матеріальна допомогп учасникам мешканцям
міста на поховання та інше
Оплата громадських робіт
субвенція спорт.орг. "Колос"
оплата міськіх заходів
міська ветеранська організація
Облаштування міського пляжу
Спилювання аварійних дерев
Дезінфекція шахтних колодязів
Придбання дорожніх знаків
Утилізація ламп вуличного освітлення
Відновлення дорожніх розміток по дорогам
міста
Відновлення адресного господарства міста
Корюківка
поточний ремонт обладнання та інвентаря
оплата потоочних ремонтів доріг міста
Оплата поточних ремонтів міста
Поточний ремонт братських та поодиноких
могил
придбання предметів та матеріалів по
благоустрою

2015 рік
Обсяг фінансування
за
рахунок
коштів
місь-кого
бюд-жету

екологічні
та інші

тис. грн.

тис. грн.

670,000
262,500
113,500
99,000
50,000
170,000

60,000
10,000
15,000
35,000
50,000
100,000

35,000
5,000
84,000
50,000
15,000
20,000
15,000
65,000
6,000
10,000
29,000
5,000
4,000
4,000
10,000
4,000
100,000
426,000
50,000
10,000
20,000

26
27

поточний ремонт дорожнього полотна по вул
.Ткаченко та Польовій
поточний ремонт дорожнього полотна по І
провул. Колгоспної

40,000
25,000
0,000

2194,500
2234,500

0,000

40,000

Капітальні видатки
№ п/п

1

2

3

4

Найменування об’єкту будівництва,
реконструкції та капітального ремонту

2015 рік
Обсяг фінансування

Поповнення статутного фонду комунального
підприємства Корюківської міської ради Корюківської ЖЕК
виготовлення ПКД реконструкції системи
опалення адмінприміщення Корюківської
ЖЕК за адресою вул. Шевченко 87
придбання твердопаливного котла в
комплекті
виготовлення ПКД реконструкції
адмінприміщення Корюківської ЖЕК за
адресою вул. г.Костюк
придбання трактора
придбання –бензотримера
Придбання контейнерів для сміття
Поповнення статутного фонду комунального
підприємства Корюківської міської ради –КП
«Корюківкаводоканал»
придбання електростанції
придбання матералів та обладнання міська
рада офісне приміщення
придбання лічільників на вуличне освітлення
придбання картриджів на принтери
комп’ютер
Виготовлення генерального плану міста

за
рахунок
коштів
місь-кого
бюд-жету

За
рахунок
інших
джерел

тис. грн.
607,000

тис. грн.

30,000

40,000

30,000

445,000
17,000
45,000
220,000

220,000
23,000
8,000
8,000
7,000
636,000
0,000

Загалом

загалом по програмі

І
8932,455

Секретар міської ради

0,000

1470,000

Л.В.Малиш

ІІ
ІІІ
5227,955 2234,500 1470,000

Додаток 2
до рішення тридцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 12.03.2015 р.
"Про внесення змін до міських
Програм на 2015 рік"
ІV Заходи Програми розвитку житлово-комунального-господарства та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2015 рік
та їх фінансове забезпечення
4.1. Поліпшення фінансово – матеріальної бази комунальних підприємств:
- КП «Корюківкаводоканал» - 220 тис. грн., кошти міського бюджету та
залучені кошти;
- Корюківська ЖЕК – 498 тис. грн.
4.2. Благоустрій.
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені
для виконання робіт згідно заключних договорів.
Заходи:
- освітлення міста: - 262,5 тис. грн.
- утримання пляжів – 10 тис. грн.
- утримання сміттєзвалищ – 65 тис. грн.
- вивіз сміття – 100 тис. грн.
- спилювання аварійних дерев в населених пунктах - 29 тис. грн.
- очищення від снігу доріг та посипання – 85 тис. грн.
- ремонт та реконструкція доріг – 717 тис. грн.
- прибирання міста - 670 тис. грн.
- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери) – 100 тис. грн..
- утримання житлового фонду – 84,5 тис. грн.
- придбання контейнерів − 45 тис. грн.
- утримання адресного господарства − 4 тис. грн.
- придбання дорожніх знаків − 4 тис. грн.
- розмітка поверхонь доріг − 10 тис. грн.
- утримання колодязів питної води − 5 тис. грн.
- утримання русла та приток р. Бреч − 22,5 тис. грн.
4.3. Будівництво.
- реконструкція каналізаційно-насосної станції по вул. Вокзальній, 8-А,
м. Корюківка − 1545 тис. грн. (із них міський бюджет та залучені кошти 50 тис. грн., державний бюджет - 1495 тис. грн.)
- капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції по вул. Бульварній,
м. Корюківка − 485 тис. грн.
- будівництво кладовища – 940 тис. грн.
- будівництво водогону по мікрорайону Олексіївка − 50 тис. грн.
(фінансуватиметься з інших джерел).
- виготовлення проектної документації на земельні ділянки та об’єкти
нерухомого майна та проведення їх реєстрації − 61 тис. грн.
- будівництво майданчику для збору сміття − 70 тис. грн.

4.4. Охорона атмосферного повітря:
- міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств,
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо
охорони атмосферного повітря;
- за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік
забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на
відповідній території;
- за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря,
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.
Фінансування заходів, вказаних в цьому пункті, проводити за рахунок
коштів, не використаних під час виконання інших пунктів Програми.
4.5. Здійснення автобусних перевезень пасажирів по м. Корюківка − на
виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів по м. Корюківка
та відшкодування різниці між затвердженою вартістю виконкомом міської ради
та розрахованою перевізником вартістю квитка на перевезення одного
пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка − 84 тис. грн.
Всього по Програмі: 6166,5 тис. грн.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

Додаток 3
до рішення тридцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 12.03.2015 р.
"Про внесення змін до міських
Програм на 2015 рік"
Заходи міської Програми
охорони навколишнього природного середовища м. Корюківки
на 2015 р. та їх фінансове забезпечення
№
з/п

Заходи

1

Утримання пляжів

2

Забезпечення екологічно
безпечного зберігання та
захоронення відходів
Забезпечення екологічно
безпечного збирання та
перевезення відходів
Придбання контейнерів для
сміття (в т.ч. контейнерів для
збирання ПЕТ пляшок та
макулатури)
Спилювання аварійних дерев в
населених пунктах та посадка
нових
Утримання колодязів питної води
Роботи, пов’язані з поліпшенням
технічного стану та благоустрій
водойм притоки річки Бреч
Закінчення реконструкції
каналізаційно-насосної станції

3
4

5
6
7
8
9

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

Необхідні
Виконавці
кошти,
тис. грн.
10
Корюківська ЖЕК, залучені
організації
65
БК "ПМК-55", Корюківська
ЖЕК
105

Корюківська ЖЕК

45

Корюківська ЖЕК

29

Корюківська ЖЕК, залучені
організації та підприємства

5
10

Корюківська ЖЕК
Корюківське МУВГ, БК
"ПМК-55", Корюківська
ЖЕК
КП "Корюківкаводоканал",
Корюківська ЖЕК, залучені
організації та підприємства
Корюківське МУВГ

1545
12,5

Всього по Програмі: 1826,5 тис. грн.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

Додаток 4
до рішення тридцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 12.03.2015 р.
"Про внесення змін до міських
Програм на 2015 рік"
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
70
10
30
50
100

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про розроблення
Генерального плану
м. Корюківки
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
міською Програмою створення чи корегування містобудівної документації та
регулювання земельних відносин на 2015 рік, затвердженою рішенням двадцять
дев’ятої сесії міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., ч. 6, п. 2 ч. 7
ст. 17 Закону України "Про регулювання містобудівної документації", ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Розробити Генеральний план м. Корюківки.
2. Доручити виконавчому комітету міської ради:
- визначити в установленому законодавством порядку розробника Генерального
плану м. Корюківки, встановити строки його розроблення та джерела
фінансування;
- повідомити через засоби масової інформації про початок розроблення
Генерального плану та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього
фізичними та юридичними особами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження міської Програми
забезпечення, утримання та розвитку
матеріально-технічної бази
дошкільних навчальних закладів
Корюківської міської ради
З метою забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази
міських дошкільних навчальних закладів, враховуючи рекомендації постійних
комісій міської ради з питань 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 питань планування соціально-економічного,культурного
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 19, 38 Закону
України "Про дошкільну освіту", ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити міську Програму забезпечення, утримання та розвитку
матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської
міської ради.
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцятої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання
від 12.03.2015 р.
Міська Програма забезпечення, утримання та розвитку матеріальнотехнічної бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради
Програма забезпечення, утримання та розвитку матеріально-технічної
бази дошкільних навчальних закладів Корюківської міської ради (далі −
Програма) прийнята задля збереження та розвитку мережі навчальних закладів
та відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні".
Мета Програми:
На даний час на території м. Корюківки діють два дошкільних
навчальних заклади, які належать до міської комунальної власності:
- ДНЗ № 1 "Дельфін" художньо-естетичного напрямку;
- ДНЗ № 4 "Веселка" еколого-натуралістичного розвитку.
З урахуванням того, що ДНЗ № 1 "Дельфін" відкрито в 1989 р., а ДНЗ № 4
"Веселка" − в 1979 р. та з метою створення комфортних умов для перебування
дітей у навчальних закладах виникає необхідність:
- збереження та розвиток навчальних закладів;
- поліпшення умов експлуатації та утримання будівель дошкільних навчальних
закладів міста;
- поліпшення умов облаштування та утримання прибудинкових територій ДНЗ
міста.
Ціль Програми:
- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- покращення матеріально-технічного стану приміщень
навчальних закладів.

та

територій

Заходи Програми та їх фінансове забезпечення:
№
Назва заходу
п/п
1 Підтримання у задовільному
технічному стані будівель і споруд
ДНЗ міста
2 Підтримання у задовільному стані
мереж водопостачання та
водовідведення, мереж
теплопостачання

Відповідальні виконавці
Виконком міської ради,
керівництво ДНЗ
Виконком міської ради,
керівництво ДНЗ

3

Придбання основних засобів в ДНЗ
міста

Виконком міської ради,
керівництво ДНЗ

Всього на виконання заходів Програми передбачено 350 тис. грн.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету на 2015 рік (з урахуванням його реальних можливостей).
Очікувані результати:
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2015 році буде забезпечено
надійне функціонування майнового комплексу дошкільних навчальних закладів
міської комунальної власності.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення двадцять
восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 11.12.2014 р.
"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 двадцять восьмої сесії 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 р. ХІ Конституції
України, ст. 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", 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 восьмої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 11.12.2014 р. "Про затвердження Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
м. Корюківка та с. Трудовик", а саме:
- Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам,
постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих,

які є мешканцями м. Корюківка та с. Трудовик викласти в новій редакції
(додається).
2. Визначити виконавцем робіт з поховання загиблого учасника
антитерористичної операції Корюківську житлово-експлуатаційну контору
Корюківської міської ради.
3. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) розробити
та надати на затвердження виконавчого комітету міської ради калькуляцію
витрат на послугу з поховання одного загиблого учасника антитерористичної
операції відповідно до переліку робіт та послуг, визначених Порядком надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
м. Корюківка та с. Трудовик.
4. Встановити, що одноразова матеріальна допомога членам сім’ї
загиблого учасника антитерористичної операції надається за рішенням
виконавчого комітету Корюківської міської ради в розмірі 3 (три) тис. грн.
Рішення про надання матеріальної допомоги підлягає послідуючому
затвердженню сесією міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постій комісію
міської ради з питань планування, соціально-економічного, культурного
розвитку міста бюджету, фінансів, обліку та цін.
Міський голова

І.В.Матюха

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 12.03.2015 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. Матеріальна допомога на поховання загиблого учасника антитерористичної
операції надається на підставі офіційного повідомлення райвійськкомату чи на підставі
довідки про смерть наданої членами сім’ї загиблого.
Поховання загиблого учасника антитерористичної операції здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету визначених на ці цілі відповідно до вимог чинного законодавства.
Поховання загиблого здійснюється виконавцем робіт − ритуальною службою Корюківської
ЖЕК Корюківської міської ради. В склад робіт з поховання включається:
- виділення місця для поховання на кладовищі (за згодою членів сім’ї);
- копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання
труни з тілом загиблого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та
одноразове прибирання біля могили);
- оформлення свідоцтва про поховання (за необхідності);
- надання послуг авто катафалком;
- забезпечення труною, намогильним знаком та вінком;
- підвіз учасників похорон до кладовища автобусом.
Виконавцем послуг − Корюківською ЖЕК здійснюється розрахунок вартості одного
поховання загиблого учасника антитерористичної операції та надається на затвердження
виконкому міської ради.

6.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.
7. До заяви додаються такі документи:
7.1 копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки);
7.2 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);
7.3 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);
7.4 довідка про склад сім'ї;
7.5 копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих);
7.6 копія свідоцтва про шлюб ( в разі потреби);
7.7 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати одноразової
матеріальної допомоги через банківську установу.
7. Розгляд повідомлення про загибель учасника антитерористичної операції
здійснюється міським головою або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки.
Повідомлення в день його надходження передається до Корюківської ЖЕК для
організації робіт та заходів з надання послуги по похованню загиблого учасника АТО.
8. 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).
9. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Корюківської міської
ради.
10. 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.
11. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її
складу.
12. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом.
13. 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,
14. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього
Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
Отримання матеріальної допомоги учасником антитерористичної операції відповідно
до цього Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги членам
його сім’ї в разі гибелі (смерті) такого учасника під час участі в антитерористичній операції.

15. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, покладається на
одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно розпорядження міського
голови.
16. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться фінансовогосподарським відділом Корюківської міської ради за рахунок коштів, передбачених у
міському бюджеті;
17. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про інвестиційну програму
комунального підприємства
"Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
на 2015 рік
Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської
ради щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства на
2015 рік, керуючись Порядком розроблення, погодження та затвердження
інвестиційної програми суб’єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженим наказом № 630 Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14.12.2012 року, ст. 25 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
Погодити
інвестиційну
програму
комунального
підприємства
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2015 рік (додається).
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на тампонаж
артезіанських свердловин
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2015 р.
№ 11 "Про розгляд клопотання КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської
ради" та додані до нього матеріали щодо надання дозволу на тампонаж
артезіанських свердловин № 2 та № 6 водозабору № 1 по вул. Франка
м. Корюківки, враховуючи, що вода в цих свердловинах не відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.4.171-10 та відсутня необхідність їх подальшої експлуатації,
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. Надати дозвіл КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на
тампонаж артезіанських свердловин № 2 та № 6 водозабору № 1 по вул. Франка
м. Корюківки.
2. КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко С.В.)
списати з балансу підприємства майно вказане в п. 1 даного рішення та внести
зміни до Статуту підприємства згідно вимог чинного законодавства України.
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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження план-схем
прибудинкових територій
Розглянувши звернення Корюківської ЖЕК щодо затвердження плансхем прибудинкових територій житлових будинків, які обслуговуються
підприємством, 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 :
Затвердити план-схеми прибудинкових територій житлових будинків, які
обслуговуються Корюківською ЖЕК (додаються) за наступними адресами:
- вул. Бульварна, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 32, 34, 34а, 36, 38;
- пров. Бульварний, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 15а;
- вул. Радянська, 2, 4, 6;
- вул. Колгоспна, 2, 4, 6;
- вул. Костюк Галини, 33а, 37, 39;
- вул. Передзаводська, 6;
- вул. Вокзальна, 3;
- вул. К.Маркса, 1, 3;
- вул. Франка, 5, 5а;
- вул. Шевченка, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 71, 74, 75, 76, 79, 81.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
на списання майна
Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори
Корюківської міської ради щодо надання дозволу на списання кущорізу,
розглянувши 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 Положенням про порядок
відчуження та списання майна, що є міською комунальною власністю,
затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 20.08.2009 р., ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради дозвіл на
списання майна у зв’язку з непридатністю до подальшого використання, а саме:
- кущоріз 235 R, інвентарний № 104060, рік введення в експлуатацію − 2009,
первісна вартість 5108,45 грн.
2. Корюківській ЖЕК Корюківської міської ради (Полях М.Ф.) 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
двадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 15.10.2013 р. "Про надання дозволу
на приватизацію квартири"
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 п. 6 Положення
про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в
Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР
№ 37 від 04.02.1988 р., п. 2 ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду", ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 15.10.2013 р. "Про надання дозволу на приватизацію
квартири", доповнивши його п. 2.1, а саме:
"2.1. Виключити із числа службових квартиру № 24 по вул. Шевченка,
56, м. Корюківка."
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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної допомоги
членам сімей загиблих учасників АТО
Розглянувши заяви Пономаренко Л.А., Гирич І.В. про надання
матеріальної допомоги як членам сімей загиблих учасників антитерористичної
операції, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись Порядком надання одноразової матеріальної
допомоги учасникам, постраждалим учасникам антитерористичної операції та
членам сімей загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик,
затвердженим рішенням двадцять восьмої сесії міської ради шостого скликання
від 11.12.2014 р., ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Пономаренко Ларисі Анатоліївні, дружині загиблого учасника
антитерористичної операції Пономаренка Миколи Миколайовича, одноразову
матеріальну допомогу в розмірі 3 (три) тис. грн.
2. Надати Гирич Інні Володимирівні, дружині загиблого учасника
антитерористичної операції Гирича Віталія Анатолійовича, одноразову
матеріальну допомогу в розмірі 3 (три) тис. грн.
3. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.)
забезпечити виплату матеріальної допомоги, вказаної в п. 1-2 даного рішення,
відповідно до вимог чинного законодавства.
4. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної
допомоги на лікування
Розглянувши заяву Нечитайло Оксани Миколаївни щодо надання
матеріальної допомоги на лікування сина Нечитайла Владислава
Володимировича, 1999 р.н., враховуючи рекомендації постійних комісій міської
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін та з питань охорони здоров’я, освіти, науки,
культури, спорту, сім’ї та молоді, керуючись Положенням про порядок та
умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги,
затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 23.10.2014 р. (зі змінами, внесеними рішенням двадцять
восьмої сесії міської ради шостого скликання від 11.12.2014 р.), ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Нечитайло Оксані Миколаївні одноразову матеріальну
допомогу на лікування сина Нечитайла Владислава Володимировича в розмірі 1
(одна) тис. 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 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 Халецькій Каріні Володимирівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 39 , м. Корюківка.
1.1. Передати Халецькій Каріні Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Сагайдачного гетьмана, 39, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1240, 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. Дмитра Луценка, 15, м. Київ,
ідентифікаційний номер 3242202180.

2. Затвердити Ющенко Наталії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не
наданих у власність або постійне користування площею 0,1000 га
по пров. Лесі Українки, 3-му, буд. 2, м. Корюківка.
2.1. Передати Ющенко Наталії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
площею
0,1000
га
по пров. Лесі Українки, 3-му, буд. 2, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1197, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Вокзальна, 98, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 0861003561.
3. Затвердити Мостович Наталії Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0617 га, вул. Колгоспна, 10, м. Корюківка.
3.1. Передати Мостович Наталії Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0617 га,
вул.
Колгоспна,
10,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1090, цільове призначення - для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, 24, кв. 4, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2763805980.
4. Затвердити Кучерявому Борису Олександровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,0576 га, по пров. Кірова, 1-А, м. Корюківка.
4.1. Передати Кучерявому Борису Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0576 га, по пров. Кірова, 1-А, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1237, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: пров. Кірова, 1-а, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 1515310877.
5. Затвердити Бордакову Анатолію Анатолійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,0629 га, вул. Братчикова, 94, м. Корюківка.
5.1. Передати Бордакову Анатолію Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0629 га, вул. Братчикова, 94, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1195, цільове призначення - для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Братчикова, 94, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 3225820813.
6. Затвердити Бабич Олесі Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0834 га по
вул. Пролетарська, 2, м. Корюківка.
6.1. Передати Бабич Олесі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд площею 0,0834 га по вул. Пролетарська, 2 , м. Корюківка,
кадастровий номер 7422410100:01:001:0851, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Зареєстрована за адресою: вул. Пролетарська, 2, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3025117823.
7. Затвердити Бабич Ларисі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га по вул. Червонохутірська, 117б, м. Корюківка.
7.1. Передати Бабич Ларисі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по
вул. Червонохутірська, 117б, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1129, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: пр. Ленінський, 63, кв. 1, м. Донецьк,
ідентифікаційний номер 2342800564.
8. Затвердити Москалець Раїсі Федорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0600 га по вул. Сагайдачного гетьмана, 2/2, м. Корюківка.
8.1. Передати Москалець Раїсі Федорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по

вул. Сагайдачного гетьмана, 2/2, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1242, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 2, кв. 2,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2047305360.
9. Затвердити Бабко Олені Володимирівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га по вул. Партизанська, 23, м. Корюківка.
9.1. Передати Бабко Олені Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по
вул.
Партизанська,
23,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1128, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Партизанська, 21-а, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2741616649.
10. Затвердити Симончуку Володимиру Анатолійовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною
площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради за адресою: вул. Колгоспна, 89,
м. Корюківка.
10.1. Передати Симончуку Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2500 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1233, цільове
призначення – для ведення особистого селянського господарства, категорія
земель − землі сільськогосподарського призначення, по вул. Колгоспна. 89,
м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Братчикова, 32, кв. 1,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2667219959.
11. Затвердити Бідному Михайлу Юрійовичу та Бідному Юрію
Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га по
вул. Вокзальна, 76, м. Корюківка.
11.1. Передати Бідному Михайлу Юрійовичу, зареєстрований за
адресою: Вокзальна, 76, ідентифікаційний номер 3429503879 та Бідному
Юрію Григоровичу, зареєстрований за адресою: пров. Бульварний, 1-А, 12,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2296411010 безоплатно у спільну
сумісну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

площею 0,1000 га по вул. Вокзальна, 76, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1239, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Баскову Віталію Станіславовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,0600 га по вул. Сагайдачного гетьмана, 6,
м. Корюківка.
12.1. Передати Баскову Віталію Станіславовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по
вул. Сагайдачного гетьмана, 6, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1241, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Сагайдачного, 6, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3318400797.
13. Затвердити Гібадулліній Галині Іллівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,0600 га по вул. Садова, 43, м. Корюківка.
13.1. Передати Гібадулліній Галині Іллівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по
вул. Садова, 43, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1474,
цільове призначення – для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель –
землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Садова, 43, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2077017548.
14. Затвердити Іваненку Володимиру Макаровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею
0,0960 га по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 19, м. Корюківка.
14.1. Передати Іваненку Володимиру Макаровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0960 га по вул. Воїнів
Інтернаціоналістів,
19,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1477, цільове призначення – для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія

земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Індустріальна, 15/2, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1902413255.
15. Затвердити Ісаченку Василю Григоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів
площею 0,0024 га по вул. Кошового, гараж № 82, м. Корюківка.
15.1. Передати Ісаченку Василю Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0024 га
по вул. Кошового, гараж № 82, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1475, цільове призначення – для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 52, кв. 38, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 1872308333.
16. Затвердити Приходьку Сергію Васильовичу проект відведення
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів
площею 0,0030 га по вул. Кошового, гараж № 228, м. Корюківка за рахунок
земель не наданих у власність або постійне користування в межах населених
пунктів Корюківської міської ради.
16.1. Передати Приходьку Сергію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0030 га
по вул. Кошового, гараж № 228, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1472, цільове призначення – для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. К. Маркса, 1/35, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2718007093.
17. Затвердити Кльові Наталії Вікторівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення 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.
Партизанська, 10, м. Корюківка.
17.1. Передати Кльові Наталії Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0600 га по
вул.
Партизанська,
10,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1092, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Партизанська, 10, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2809709649.
18. Затвердити Мачачі Миколі Васильовичу проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель не
наданих у власність або постійне користування площею 0,1000 га по
пров. Лесі Українки, 2-му, 32, м. Корюківка.
18.1. Передати Мачачі Миколі Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських
будівель
і
споруд
площею
0,1000
га
по
пров. Лесі Українки, 2-му, 32, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1480, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
вул. Молодіжна, 11/2, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2738004990.
19. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви громадян 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 Барабаш Раїсі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка.
1.1. Надати Барабаш Раїсі Михайлівні, ідентифікаційний номер
1466019785, що зареєстрована за адресою: Російська Федерація, Мурманська
область, м. Заполярний, вул. Крупської, буд. 4, кв. 81 в оренду земельну ділянку
площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1473, за адресою:
вул. 8-го Березня, 77, м. Корюківка, терміном на 1 (один) рік, 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.
2. Затвердити Скрипці Ользі Панасівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0600 га, по пров. Горького, 50, м. Корюківка.

2.1. Надати Скрипці Ользі Панасівні, ідентифікаційний номер
1364906060, що зареєстрована за адресою: вул. Франка, 47, м. Корюківка в
оренду земельну ділянку площею 0,0600 га, кадастровий номер
7422410100:01:002:1476, за адресою: пров. Горького, 50, м. Корюківка,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва і 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.
3. Затвердити Мірошниченку Віктору Станіславовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з подальшим наданням її в оренду для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Піонерська, 14, м. Корюківка.
3.1. Надати Мірошниченку Віктору Станіславовичу, ідентифікаційний
номер 2167210451, що зареєстрований за адресою: пров. 2-й Колгоспної, 2,
м. Корюківка в оренду земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
7422410100:01:001:1243, за адресою: вул. Піонерська, 14, м. Корюківка,
терміном на 1 (один) рік, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Цільове призначення –
для будівництва і 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.
4. Затвердити Подволоцькому Володимиру Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з подальшим наданням її в оренду для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Петровського, 10, м. Корюківка.
4.1. Надати Подволоцькому Володимиру Михайловичу, ідентифікаційний
номер 2067623957, що зареєстрований за адресою: Російська Федерація,
республіка Комі, м. Воркута, вул. Шахтарська наб., 10 А, кв. 59 в оренду
земельну
ділянку
площею
0,1000
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:003:1132, за адресою: вул. Петровського, 10, 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 (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.
5. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
по вул. Індустріальна, 4-в, м. Корюківка
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 125, 126,
134, 135 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 0,5691 га, право власності якої пропонується для продажу
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 за рахунок
земель не наданих у власність або користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради.
1.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити державну реєстрацію
речового права на земельну ділянку, вказану п. 1 даного рішення.
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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 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):
- Розумєйку Миколі Петровичу (зареєстрований за адресою: вул. Кошового,
14-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Кошового, 14-а, м. Корюківка.
Корню
Віталію
Миколайовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Горького, 50, м. Корюківка) площею 0,1000 га, кадастровий номер
74224101:01:002:1353, яка розташована за адресою: вул. Горького, 50,
м. Корюківка.
- Ларченку Федору Миколайовичу (зареєстрований за адресою:
вул. Дачна, 8, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за
адресою: вул. Дачна, 8, м. Корюківка.
Окуску
Василю
Миколайовичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Мирна, 10, м. Корюківка) ) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована
за адресою: вул. Мирна, 10, м. Корюківка.
- Маслак Тетяні Олексіївні (зареєстрована за адресою: пров. Вокзальний, 3,
кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Польова, 14, м. Корюківка.

- Малишу Михайлу Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Садова, 69, м. Корюківка) ) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована
за адресою: вул. Садова, 69, м. Корюківка.
- Хомич Аллі Михайлівні (зареєстрована за адресою: вул. Молодіжна, 4,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Молодіжна, 4, м. Корюківка.
- Рубцовій Ганні Максимівні (зареєстрована за адресою: вул. Зелена, 80,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Зелена, 80, м. Корюківка.
- Пискуну Ігорю Володимировичу (зареєстрований за адресою: вул. Дудка, 75,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, кадастровий номер
74224101:01:003:1084, яка розташована за адресою: вул. Дачна, 25,
м. Корюківка.
- Зайцю Дмитру Івановичу (зареєстрований за адресою: вул. Миру, 5,
м. Корюіквка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:04:000:0005,
яка розташована за адресою: вул. Миру, 5, м. Корюківка.
Шарапатій
Ірині
Володимирівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Івана Франка, 84, м. Корюківка) площею 0,1000 га, кадастровий номер
74224101:01:002:1395, яка розташована за адресою: вул. Франка, 84,
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):
- Гирич Інні Володимирівні (зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 42,
кв. 32) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Партизанська, 10, м. Корюківка.
- Чернусі Миколі Петровичу (зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 17,
кв. 10, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за
адресою: вул. Франка, 154-а, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Чернусі Віталію Петровичу (зареєстрований за адресою: вул. Франка, 154,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Франка, 154, м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для надання їх в оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Дугенець Валентині Петрівні (країна громадянства: Російська Федерація,
зареєстрована за адресою: вул. Маркса К, 79, м. Корюківка) площею орієнтовно
0,1000 га, що розташована за адресою: вул. Зелена, 62, м. Корюківка.
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості:
- ФОП Сидоренку Віктору Олексійовичу (зареєстрований: Російська Федерація,
м. Сакнт-Петербург, вул. Бухарестська, 39, к. 1, кв. 179) площею орієнтовно
0,7000 га, яка розташована за адресою: вул. Костюк Г, 20-Б, м. Корюківка.

4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її в постійне користування під службовим
житловим будинком з господарськими будівлями:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (юридична адреса:
пров. Вокзальний, 9, м. Корюківка, ідентифікаційний код: 35606756) площею
орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 84/2,
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 та юридичних 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

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про розірвання та
поновлення договорів оренди
Розглянувши заяви громадян та 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 з Пискуном Ігорем Володимировичем договір оренди
земельної ділянки від 16.05.2014 року, яка розташована за адресою: вул. Дачна,
25, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:1084, шляхом його розірвання за згодою сторін.
1.1. Перевести земельну ділянку вказану в п.1 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
2. Припинити з Шарапатою Іриною Володимирівною договір оренди
земельної ділянки від 26.03.2014 року, яка розташована за адресою:
вул. Франка, 84, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1395, шляхом його розірвання за згодою сторін.
2.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 2 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
3. Припинити з Зайцем Дмитром Івановичем договір оренди земельної
ділянки від 15.10.2013 року, яка розташована за адресою: вул. Миру, 5,
м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:04:000:0005,
шляхом його розірвання за згодою сторін.

3.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 3 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
4. Припинити договір оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року в
частині оренди з попереднім орендарем – Хоменко Людмилою Дмитрівною в
зв’язку з купівлею – продажем житлового будинку з надвірними будівлями
Кокоші Валентині Дмитрівні (договір купівлі – продажу від 20.01.2015 р.),
який розташований на орендованій земельній ділянці площею 0,1000 га,
кадастровий номер - 7422410100:01:003:1063, по вул. Лермонтова, 23,
м. Корюківка.
4.1. Укласти з Кокошею Валентиною Дмитрівною додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 26.03.2014 р., яка розташована за
адресою: вул. Лермонтова, 23, м. Корюківка.
5. Припинити з Корнем Віталієм Миколайовичем договір оренди
земельної ділянки від 15.11.2013 року, яка розташована за адресою:
вул. Горького, 50, м. Корюківка, площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1353, шляхом його розірвання за згодою сторін.
5.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 5 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
6. Припинити з Ющенко Тамарою Йосипівною договір оренди земельної
ділянки від 19.11.2012 року, яка розташована за адресою: провулок Лесі
Українки, 3-й, 2, м. Корюківка, площею 0,1000 га, шляхом його розірвання за
згодою сторін.
6.1. Перевести земельну ділянку вказану в п. 6 даного рішення до земель
запасу (земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради).
7. Припинити договір оренди земельної ділянки від 24.03.2010 року в
частині оренди з попереднім орендарем – Халецьким Володимиром
Володимировичем в зв’язку з даруванням житлового будинку з надвірними
будівлями Халецькій Каріні Володимирівні (договір дарування від
29.04.2010 р.), який розташований на орендованій земельній ділянці площею
0,1000 га, по вул. Дачна, 30-а, м. Корюківка.
7.1. Укласти з Халецькою Каріною Володимирівною додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 24.03.2010 р., яка розташована за
адресою: вул. Дачна, 30-а, м. Корюківка. Орендна плата встановлена у розмірі
3 % від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка.
8. Встановити ПП «Торг СВ» мінімальний розмір орендної плати за землі
комунальної власності – 3 (три) % (відсотки) від нормативно-грошової оцінки
землі м. Корюківка за користування земельними ділянками по
вул. Вокзальна, 5-а, площею 4308 м2 (договір оренди земельної ділянки від
18.02.2008 р.) та площею 309 м2 (договір оренди земельної ділянки від
28.05.2008 р.).
9. Встановити КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
мінімальний розмір орендної плати за землі комунальної власності – 3 (три) %

(відсотки) від нормативно-грошової оцінки землі м. Корюківка за користування
земельною ділянкою площею 3,8835 га (договір оренди земельної ділянки від
28.08.2013 р.) для будівництва водопроводу по вул. Дудка, вул. Маяковського,
вул. Дачній, пров. Дачному, вул. Луговій, вул. Зеленій, пров. Зеленому,
вул. Калініна, вул. Набережній, вул. Мирній, вул. Петровського,
вул. Лермонтова, вул. Вишневій, вул. Жовтневій, пров. Жовтневому,
вул. Новій, вул. Бібліотечній, вул. Гоголя, вул. Піщаній, вул. Партизанській в
м. Корюківка, Чернігівської області.
10. Поновити з Тарапан Надією Семенівною договір оренди землі від
22.10.2010 р. на земельну ділянку площею 82 м2 по вул. Бульварна, 25/4,
м. Корюківка на тих самих умовах з 26.01.2015 р. на 5 (п’ять) років.
11. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
земельного податку за земельні ділянки
підприємствам, організаціям та установам
державної та комунальної власності
на 2015 рік на території
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання підприємств, організацій та установ державної
та комунальної власності, та додані матеріали, заслухавши висновки постійної
комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від
28.12.2014 р. №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, п. 10.2 ст. 10, ст.
12, 274, п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України
міська рада в и р і ш и л а:
1. Надати пільгу по сплаті земельного податку за земельні ділянки
підприємствам, організаціям та установам державної та комунальної власності
на території Корюківської міської ради на 2015 рік, звільнивши такі
підприємства від сплати земельного податку з 01.04.2015р. згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

Додаток
до рішення 30 сесії Корюківської
міської ради 6 скликання
«Про надання пільги по сплаті
земельного податку за земельні ділянки
під об’єктами державної та комунальної
власності на 2015 рік на території
Корюківської міської ради»
від 12.03.2015 р.

Суб’єкти права державної та комунальної власності
на території Корюківської міської ради, які звільняються
від сплати земельного податку з 01.04.2015 р.
1. Відділ з управління комунальним майном Корюківської районної ради під
об’єктами, які розташовані на земельних ділянках за адресами:
- вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка;
- вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка;
- вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка (два об’єкти);
- вул. Костюк Г., 18а, м. Корюківка;
- вул. Костюк Г, 20а, м. Корюківка;
- вул. Шевченка, 83а, м. Корюківка;
- вул. Шевченка, 85а, м. Корюківка.
- вул. Шевченка, 116, м. Корюківка.
2. Прокуратура Корюківського району під об’єктами, які розташовані на
земельних ділянках за адресами:
- вул. Шевченка, 98, м. Корюківка;
- пров. Бульварний, 9-а, м. Корюківка.
3. Корюківський дошкільний навчальний заклад №4 «Веселка» екологонатуралістичного напрямку Корюківської міської ради під об’єктом, який
розташований на земельній ділянці за адресою:
- пров. Бульварний, 8А, м. Корюківка.
4. Корюківський районний суд під об’єктом, який розташований на земельній
ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 66, м. Корюківка.
5.
Корюківське
міжрайонне
управління
головного
управління
Держсанепідслужби України в Чернігівській області під об’єктом, який
розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Передзаводська, 8, м. Корюківка.
6. Корюківський дошкільний навчальний заклад №1 «Дельфін» художньоестетичного напрямку Корюківської міської ради під об’єктом, який
розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 98/а, м. Корюківка.
7. Відділ освіти Корюківської районної державної адміністрації під об’єктами,
які розташовані на території Корюківської міської ради.

8. Корюківське міжрайонне управління водного господарства під об’єктом,
який розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Садова, 2-а, м. Корюківка.
9. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Корюківської районної державної адміністрації під об’єктом, який
розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Вокзальна, 2, м. Корюківка
10. Відділ культури і туризму Корюківської районної державної адміністрації
під об’єктами, які розташовані на території Корюківської міської ради.
11. Корюківська центральна лікарня Корюківської районної ради під об’єктом,
який розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 101, м. Корюківка
12. Управління державної казначейської служби України у Корюківському
районі Чернігівської області під об’єктом, який розташований на земельній
ділянці за адресою:
- вул. К.Маркса, 10/1, м. Корюківка
13. Управління соціального захисту населення Корюківської районної
державної адміністрації під об’єктом, який розташований на земельній ділянці
за адресою:
- вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка
14. Корюківська районна державна лікарня ветеринарної медицини під
об’єктом, який розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 247, м. Корюківка
15. Корюківська районна державна лабораторія ветеринарної медицини під
об’єктом, який розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 249, м. Корюківка
16. Корюківська об’єднана державна податкова інспекція під об’єктом, який
розташований на земельній ділянці за адресою:
- вул. Передзаводська, 2, м. Корюківка
17. Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській області під
об’єктом, який розташований на земельній ділянці за адресою:
- пров. Вокзальний, 7, м. Корюківка.
18. Корюківська міська рада.
19. Корюківська районна рада під об’єктом, який розташований на земельній
ділянці за адресою:
- вул. Шевченка, 60, м. Корюківка
20. КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради.
21. Корюківський ЖЕК Корюківської міської ради.
22. Релігійна громада Української Православної церкви Свято-Вознесенської
парафії м. Корюківка під об’єктом, який розташований на земельній ділянці за
адресою:
- вул. Гарнієра, 1а, м. Корюківка.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
вісімнадцятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.05.2013 р. «Про створення та
затвердження Положення про
конкурсну комісію з відбору
виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та виконавця земельних
торгів на конкурентних засадах»
З метою забезпечення прозорого механізму визначення суб’єктів виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця
земельних торгів, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, ст. 136
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону України «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі
аукціону»,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 27.05.2013 р. «Про створення та затвердження
Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», а саме
в п. 2 Положення слова: «складання протоколів про результати проведення
конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних
торгів» замінити словами: «складання протоколів про результати проведення
конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних

торгів. Результати конкурсу (протокол) затверджується рішенням виконавчого
комітету Корюківської міської ради.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про визначення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується для
продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах)
Розглянувши клопотання ПАТ "Слов’янські шпалери − КФТП",
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, право оренди якої пропонується для продажу
окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: вул. Нова, 1/1,
м. Корюківка площею до 10 га.
1.1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки вільної від забудови, право оренди якої пропонується
окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: вул. Нова, 1/1,
м. Корюківка площею до 10 га.
1.2. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання заходів
щодо укладення договору на виконання робіт по виготовленню та погодженню
в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу на
земельних торгах з переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з
виконання робіт із землеустрою.
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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про відміну рішення двадцять
п’ятої сесії Корюківської міської ради
п’ятого скликання від 06.10.2009 р.
«Про приватизацію земельних ділянок»
Розглянувши заяву Малиша Михайла Володимировича 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. 10 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської
ради п’ятого скликання від 06.10.2009 р. «Про приватизацію земельних
ділянок» в частині передачі безоплатно у власність земельних ділянок, які
раніше надавались у користування згідно прийнятих рішень та земельнооблікових документів громадянам, а саме: для будівництва, обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд Малишу Михайлу
Володимировичу - 0,06 га по вул. Садова, 69, м. Корюківка.
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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про відміну рішення двадцять
дев’ятої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 р."Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою"
Розглянувши заяву Гирич Інни Володимирівни 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. 2 рішення 29 сесії Корюківської міської ради 6 скликання
від 27.01.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою» в
частині надання дозволу 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) Гиричу Віталію Анатолійовичу в зв’язку з
поданою заявою дружини Гирич І.В.
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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 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. Внести зміни до п. 1 рішення 32 сесії Корюківської міської ради 5
скликання від 29.10.2010 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 Масалико Валентині
Миколаївні, виклавши дану частину рішення 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)
Масалико
Валентині
Миколаївні
площею
0,1000
га,
вул. Піонерська, 28, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: с. Радомка,
Семенівський район.»
2. Внести зміни до п. 2 рішення 12 сесії Корюківської міської ради 5
скликання від 27.07.2007 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку
проекту по встановленню меж земельних ділянок для надання їх безоплатно у
власність з земель, які раніше були в користуванні у інших землекористувачів
(присадибні ділянки) громадянам для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд Чернусі Віталію Петровичу, виклавши дану
частину рішення 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)
площею
0,1000
га,
Чернусі
Віталію
Петровичу
вул. Франка, 154, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Франка, 154,
м. Корюківка.»
3. Внести зміни до п. 2 рішення 6 сесії Корюківської міської ради 6
скликання від 27.07.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно-технічної
документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх
безоплатно у власність громадянам для обслуговування гаражного будівництва
Халіману Михайлу Миколайовичу, виклавши дану частину рішення в новій
редакції, а саме:
«Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність Халіману Михайлу
Миколайовичу для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0021 га за
адресою: вул. Передзаводська, гараж № 27, м. Корюківка. Зареєстрований за
адресою: вул. Мічуріна, 10, м. Корюківка.»
4. 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
(тридцята сесія шостого скликання)
12 березня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження акту
погоджувальної комісії
Розглянувши акт погоджувальної комісії, заслухавши висновок
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 107, 158-161 Земельного кодексу України, ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити акт обстеження земельної ділянки по вул. Мирна, 16,
м. Корюківка, площею 0,1000 га, яка надається у спільну сумісну оренду
Дорошенко Л.Ю. та Жменковській Н.О. для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) від
10.03.2015 р. /Додається/.
Міський голова

І.В.Матюха

АКТ
обстеження земельної ділянки по вул. Мирна, 16, м. Корюківка
10.03.2015 р.

м. Корюківка

Нами, секретарем Корюківської міської ради Малишем Леонідом
Володимировичем, представником землевпорядної організації, інженера –
землевпорядника та виконавця робіт БНВП «Чарона-Л» Пилипець Ольгою
Іванівною та спеціалістом І категорії Корюківської міської ради
Хоменко Оленою Володимирівною було проведено обстеження земельної
ділянки по вул. Мирна, 16, м. Корюківка.
При обстеженні земельної ділянки, яка відводиться у спільну
сумісну оренду Дорошенко Л.Ю. та Жменковській Н.О. за рахунок земель не
наданих у власність або постійне користування було встановлено, що
розміри та місцезнаходження земельної ділянки вказані на додатку до акту
про встановлення меж земельної ділянки (додається) співпадають з
розмірами та місцезнаходженням земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Комісія вважає, що суміжний землекористувач земельної ділянки –
Ворона Ірина Миколаївна від підпису в акті про встановлення (відновлення)
в натурі (на місцевості) та погодженні зовнішніх меж земельної ділянки
відмовляється безпідставно.
Комісія пропонує затвердити акт обстеження земельної ділянки від
10.03.2015 р. про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Мирна, 16, м. Корюківка в існуючих межах.
Підписи:
Л.В.Малиш
О.І. Пилипець
______________ О.В. Хоменко

