УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Корюківською міською
радою за І півріччя 2015 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 08.08.2015 р. № 175 "Про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за І півріччя 2015 року", керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про виконання міського бюджету Корюківською
міською радою за І півріччя 2015 року:
- по доходах 7426,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду
міського бюджету у сумі 6889,5 тис. грн. та спеціального фонду міського
бюджету у сумі 536,8 тис. грн. (додаток 1);
- по видатках у сумі 5973,5 тис. грн., а саме: по видатках загального фонду у
сумі 4400,6 тис. грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі
1572,9 тис. грн. (додаток 2).
Міський голова

І.В.Матюха

Додаток 1
до рішення тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 р. "Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету Корюківською міською радою
за І півріччя 2015 року"

ДОХОДИ

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І ПІВРІЧЧЯ 2015 року

Код

Уточнений
План на
план на
2015р
2015

Викона
Виконан
План на Надійшло Виконано за но за Виконано до
о до
річного
звітний за звітний
звітний
звітний
річного
період
період
період(грн) період( плану(грн.) плану(%
%)
)

№п/п ДОХОДИ

Загальний фонд
1 Податок на прибуток підприємств комунальної власності
2 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

2.1.
2.2.
2.3.

«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування)»,
Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого
значення

3 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання
Місцеві податки і збори
4 Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
4.1
«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
4.2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
4.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами,
які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
4.4
4.5. Земельний податок з юридичних осіб
4.6. Орендна плата з юридичних осіб
4.7. Земельний податок з фізичних осіб
4.8. Реструктиризація боргів по землі
4.9. Орендна плата з фізичних осіб
4.10. Транспортний податок з фізичних осіб
4.11. Транспотртний податок з юридичних осіб
4.12

Збір за місця для паркування транспортних засобів,сплачений юридичними особами

11020200
13000000

10000
8700

10000
8700

10000
2000

42721
53399,8

32721
51399,8

427,2
2670,0

32721
44699,8

427,2
613,8

13010200
13020200

8700

8700

2000

53399,8
0

51399,8
0

2670,0

44699,8
0

613,8
0

0

0

0

0

14040000
18000000
18010000

1010000
2916600
1324800

1010000
2916600
1324800

210000
1282500
592500

1246672,64
2903517,66
1122382,16

1036672,64
1621017,66
529882,16

593,7
226,4
189,4

236672,64
-13082,34
-202417,84

123,4
99,6
84,7

18010100

1800

1800

2031,31

2031,31

231,31

112,9

18010200

467,68

467,68

467,68

0

18010300

0

0

0

0

88753,8
352652,84
572741,46
8255,55
0
95516,12
0
0

88753,8
142652,84
227741,46
1255,55
0
65516,12
0
0

88753,8
-67347,16
-192258,54
-15744,45
0
-18483,88
0
0

0
84,0
74,9
34,4
0
83,8
0
0

13030200

18010400
18010500
18010600
18010700
18010800
18010900
18011000
18011100

420000
765000
24000

420000
765000
24000

210000
345000
7000

114000

114000

30000

167,9
166,0
117,9
318,4

18020100

0

0

0

0

18020200
18030100
18030200

1800

1800

500

0
0
1963,4

0
0
1463,4

0
0
163,4

0
0
109,1

18040000

0

0

0

2037,13

2037,13

2037,13

0

244

244

0

1315,15

1315,15

0

4.13. Збір за місця для паркування транспортних засобів,сплачений фізичними особами
4.14. Туристичний податок з юридичних осіб
4.15. Туристичний податок з фізичних осіб
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1
січня 2015 року»,
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

244

18040200

1315,15

0

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
5 Єдиний податок
5.1. Єдиний податок з юридичних осіб
5.2. Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
5.3. дорівнює або перевищує 75 відсотків
6 Єкологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

-1,29

-1,29

-1,29

0

18040800
18050000
18050300
18050400

1590000
180000
1410000

1590000
180000
1410000

690000
90000
600000

479,27
1779098,37
125038,65
1647967,52

479,27
1089098,37
35038,65
1047967,52

257,8
138,9
274,7

479,27
189098,37
-54961,35
237967,52

0
111,9
69,5
116,9

18050500
19010100

90000

90000

50000

6092,2
58835,32

6092,2
8835,32

117,7

6092,2
-31164,68

0
65,4

19010101
19010201

44082,74
1178,17

44082,74
1178,17

44082,74
1178,17

0
0

19010301

13574,41

13574,41

13574,41

0

21010302

9112

9112

9112

0

21080900
21081100

0
969

0
769

0
-31

0
96,9

0
26093,38

0
26093,38

0
26093,38

0
0

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм
регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів
Адміністративні штрафи та інші санкції
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що
видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами
місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади
Плата за надання інших адміністративних послуг

22010200
22012500

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
12 іншим майном, що перебуває в комунальній власності
13 Державне мито

22080402
22090000

22500
15000

22500
15000

10500
2300

17288,14
39240,19

6788,14
36940,19

164,6
1706,1

-5211,86
24240,19

76,8
261,6

13а

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

10000

10000

800

8259,39

7459,39

1032,4

-1740,61

82,6

13б

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України

22090400

5000

5000

1500

30980,8

29480,8

25980,8

619,6

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах
оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними
14 адміністраціями, місцевими радами
Інші надходження
15

22130000
24060300

1000

1000

0
9308,32

0
9308,32

0
8308,32

0
930,8

4074800
4436973

4074800
4436973

100
4407257,45
2482234,44

100
2839757,45
-286354,56

281,2
89,7

100
332457,45
-1954738,56

0
108,2
55,9

8511773

8511773

4336089 6889491,9

2553402,89

158,9

-1622281,11

80,9

104500
28500
28500

104500
28500
28500

76000
76000

0

700

700

210

148911,47
174286,7
174286,7
0
0
-25375,23
-25375,23
0
-280
0
-307,8

242,50
711,53
711,53

76000
76000

253411,47
202786,7
202786,7
0
0
50624,77
50624,77
0
420
0
-307,8

7
8
9

10
11

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
16
Разом власні доходи
х
17 Інша субвенція

1000

1000

200

31010200
41035003

ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1567500
2768589

Спеціальний фонд
а)

б)

1 Власні надходження бюдж. установ
Плата за послуги, що надаються бюдж. установами
Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з функ.повноважень
Плата за оренду майна бюдж. установами
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна
Інші джерела власних надходжень бюдж. установ
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами
Кошти, що отр-ся бюдж. уст. на виконання окремих доручень
2 Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування
3 Грошові стягнення за порушення природоохоронного законодавства
4 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (заправка)

25000000
25010000
25010100
25010300
25010400
25020000
25020100
25020200
50110000
24062100
18041500

Бюджет розвитку

200

0

5 Надходження від продажу майна

31030000

6 Надходження від продажу землі
7 Надх. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

33010000
24170000

Всього бюджет розвитку

ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Секретар міської ради

210
0
-307,8

Л.В.Малиш

0

0

66,61
66,61
60,00

0
0

150000

150000

150000

0
283272,0

-150000
283272

0

-150000
283272

150000

150000

150000

283272,0

133272
0

188,85

133272
0

188,85

255200

255200

150120 536795,67

386675,67

357,58

281595,67

357,58

Додаток 2
до рішення тридцять четвертої сесії Корюківської м
ради шостого скликання від 08.10.2015 р.
"Про затвердження звіту про виконаня міського бюд
Корюківською міською радою за І півріччя 2015 року

ВИКОНАННЯ

Код
видатків

ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

Затвердж План на 2015
ений план
рік з
на 2015 урахуванням
рік
змін

Назва

План на
звітний
період

Видатки за
звітний
період
/касові/

%
виконанн % виконання
я до
до річного
звітного
плану
періоду

Загальний фонд
10116
70101
090412
091209
100203

Органи місцевого самоврядування
Дошкільні заклади освіти
Інші видатки на соціальний захист населення

1500000
4436973
65000

1730900
4436973
115000

1000300
2768589
109000

Фінаннсова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів

6000

6000

6000

1042300

1335900

1128300

850000

785700

460000

65000

66800

40800

15000

15000

12000

Благоустрій міст,сіл,селищ
Комбінати комунальних підприємств,районні
виробничі об"єднання та іншу
100302 підприємства,установита організації житловоФілармонії,музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи
110103
Проведення навчально-тренувальних зьорів і
змагань (які проводяться громадськими
130201
організіціями фізкультурно-спортивної
170101
250404

687427,78
2482234,44
32800

68,72
89,66
30,09

39,72
55,94
28,52

1500
840688,46

25,00
74,51

25,00
62,93

272717,09

59,29

34,71

28609,58

70,12

42,83

6534,43

54,45

43,56

41500
6625,37

73,45
11,04

49,40
10,19

78,00

50,93

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

84000

84000

56500

Інші видатки

40000

65000

60000

РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

8104273

8641273

5641489

361000
155230

15000
361000
781500

15000
180500
781500

6800
152404,23
395578,22

45,33
84,43
50,62

45,33
42,22
50,62

1210000
50000

645000
1210000
50000

163547
471372,39

25,36
38,96
0,00

25,36
38,96
0,00

636000

636000

309886,8

48,72

48,72

34165,2

99,12

99,12

92500
15300

39099,68

42,27
0,00

42,27
0,00

3660270

1572853,52

42,97

40,95

4400637,15

Спеціальний фонд
10116
70101
100203

100302
150101
150122
150202

170703
240604
240900

Органи місцевого самоврядування
Дошкільні заклади освіти
Благоустрій міст,сіл,селищ
Комбінати комунальних підприємств,районні
виробничі об"єднання та іншу
підприємства,установита організації житловокомунального господарства
Капітальні вкладення
Інвестиційні проекти
Розробка схеи та проектних рішень масового
застосування
Видатки на проведення робіт,повязаних із
будівництвом,реконструкцією ,ремонтом та
утримання автомобільних доріг
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
середовища
Цільові фонди
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Секретар міської ради

645000
402270

34470
92500
700
919200

Л.В.Малиш

15700
3841170

34470

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 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 висновок фінансово-господарського відділу Корюківської
міської ради про перевиконання доходної частини загального фонду міського
бюджету, спільне розпорядження Корюківської РДА та Корюківської районної
ради № 32 від 23.09.2015 року «Про розподіл субвенції» (щодо виділення
коштів на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови),
рішення Корюківської районної ради від 10.09.2015 року « Про внесення змін
до рішення сесії районної ради від 27 січня 2015 року « Про районний бюджет
на 2015 рік» (щодо збільшення «Іншої субвенції» на фінансування дошкільних
навчальних закладів міста), спільне розпорядження Корюківської РДА та
Корюківської районної ради №33 від 24.09.2015 року «Про виділення коштів з
вільного залишку»(щодо виділення коштів на відзначення лауреата І Премії
районної ради та райдержадміністрації імені Віталія Верещаки серед
працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись п. 23 ч. 1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст. 78 та ст.14, 23, 71 Бюджетного
кодексу України (зі змінами та доповненнями),
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:
доходи міського бюджету у сумі 15311,8 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 14182,4 тис. грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 1129,4 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 18770,8 тис. грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 12537,6 тис. грн., видатки спеціального
фонду міського бюджету 6233,2 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;
профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2181,8 тис. грн.
згідно з додатком № 2 цього рішення;
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2181,8 тис. грн.
згідно з додатком № 2 цього рішення;
установити розмір внутрішнього фінансування міського бюджету по
загальному фонду у сумі 537,0 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі
2922,0 тис. грн. за рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2015 року
згідно з додатком № 2 цього рішення»
«5.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
міських програм на загальну суму 10727,9 тис. грн.. (додаток №4).»
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

Додаток 1
до рішення 34 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 року
"Про внесення змін до рішення 29 сесії
Корюківської міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на 2015 рік"

Доходи міського бюджету на 2015 рік

№ п\п

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Код

Всього

Загальний
фонд

1

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

42700

42700

2

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

99300

99300

3

Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. підакцизних товарів

14040000

2986000

2986000

4

Податок на майно

4.1

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр.ос. (житлової нерухомості)

18010000
18010100

2251500
1800

2251500
1800

4.2

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. (житлової нерухомості)

18010200

2000

2000

4.3

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з фіз. ос. (нежитлової нерухомості)

4.4

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. діл. з юр. ос. (нежитлової нерухомості)

18010300
18010400

0
214700

214700

4.5

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

620000

620000

4.6

Орендна плата з юридичних осіб

4.7

Земельний податок з фізичних осіб

4.8

Орендна плата з фізичних осіб

4.9

Транспортний податок з фізичних осіб

18010600
18010700
18010900
18011000

1045000
37000
244000
75000

1045000
37000
244000
75000

4.10

Транспортний податок з юридичних осіб

12000
0
0
0
2800
0

12000
0

6.1

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18011100
18020000
18020100
18020200
18030000
18030100

6.2

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

2800

2800

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля),сплачений юридичними
особами,що справлявся до 1 січня 2015 року

18040200

1300

1300

5

Збір за місця для паркування транспортних засобів

5.1

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

5.2

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

6

7

Туристичний збір

2800

Спеціальний фонд
Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

9.1

Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря стац. джер. забруднення

18050000
18050300
18050400
18050500
19010000
19010100

9.2

Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0

9.3

Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для цього місцях чи на об'єктах

10

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань,що
вилучається до відповідного місцевого бюджету

19010300
21010302

0
9000

9000

11

Плата за надання інших адміністративних послуг

21012500

41000

41000

12

Адміністративні штрафи

21081100

1000

1000

13

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та ін.майном, що перебуває в комун.
вл.

22080400

28500

28500

14

Державне мито

22090000

66000

66000

14.1

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на
спадщину і дарування

22090100

16000

16000

14.2

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів

50000
0
17000
0
8752100
5340627

50000

89684
0
5430311

5430311

14182411

14182411

8

Єдиний податок

8.1

Єдиний податок з юридичних осіб

8.2

Єдиний податок з фізичних осіб

8.3

Єдиний податок з с/г товаровиробників

9

Екологічний податок

15

Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення

16

Інші надходження

17

Кошти від реалізації безхазяйного майна

18

Інші субвенції

22090400
22130000
24060300
31010200
х
41035000

19

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037030

Всього власні доходи

Всього трансферти

х

Разом загальний фонд
1

Власні надходження бюдж. установ

1.1

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами

а)

Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з функ.повноважень

б)

Надходження від господ. діяльності

в)

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

1.2

Інші джерела власних надходжень бюдж. установ

а)

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

б)

Кошти, що отримуються бюдж. уст. на виконання окремих доручень

25000000
25010000
25010100
25010200
25010400
25020000
25020100
25020200

3116000
205000
2890000
21000
90000
90000

3116000
205000
2890000
21000
90000
90000

17000
8752100

5340627
89684

361000
285000
285000

361000
285000
285000

76000
76000

76000
76000

Бюджет розвитку
2

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури нас. пункту

3

Кошти від продажу земельних ділянок нес/г призначення

4

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комун. власності

5

Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядування

6

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну поруш.закон. про охорону навк.природн. середовища

24170000
33010100
31030000

Всього бюджет розвитку

Разом спеціальний фонд

617700
150000

617700
150000

767700

767700

767700

700

700

1129400
15311811

Всього доходів
Секретар міської ради

50110000
24062100

617700
150000

Л.В.Малиш

0
14182411

1129400
1129400

767700
767700

Додаток 2
до рішення 34 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 року
"Про внесення змін до рішення 29 сесії
Корюківської міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на 2015 рік"

ФІНАНСУВАННЯ

МІСЬКОГО

БЮДЖЕТУ

НА

2015

РІК
грн.

КОД

Назва

2
1
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Зміна обсягів готівкових коштів на рахунку міського бюджету
2081000 На початок періоду
Кошти,одержані із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом кредитора
Загальне фінансування
600000 Фінансування за борговими операціями

208400

602000 Зміна обсягів готівкових коштів на рахунку міського бюджету
6021000 На початок періоду
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар ради

Разом
3
3458970
3458970
3458970

Загальний
фонд
4
537000
537000
537000

Спеціал
Разом
5
2921970
2921970
2921970

у т.ч.бюджет
розвитку
6
2780000
2780000
2780000

0

3458970
3458970

-1644800
-1644800

5103770
5103770

4961800
4961800

3458970

537000

2921970

2780000

0

-2181800

2181800

2181800

3458970

-1644800

5103770

4961800

Л.В.Малиш

Додаток 3
до рішення 34 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10..2015 року
"Про внесення змін до рішення 29 сесії
Корюківської міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на 2015 рік"

Видатки Корюківського міського бюджету на 2015 рік
(грн.)
Видатки загального фонду

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки спеціального фонду
з них

з них
комуналь

видатки
послуги
споживанн
опл.праці енергонос
я

всього

2

1

3

4

5

6

1955900
1955900

1955900
1955900

1015000
1015000

133500
133500

5340627
5340627
121000
115000

5340627
5340627
121000
115000

2771400
2771400

1140930
1140930

091209
100000
100102

Державне управління
Органи місцевого
самоврядування
Освіта
Дошкільні заклади освіти
Соціальний захист та соціальн
Інші видатки на соцзахист
населення
Фінансова підтримка
гром.орг.інвал.і ветеранів
Житлово-комунальне господ.
Капремонт житлового фонду

6000
4427600

6000
4427600

0

118500

100203

Благоустрій міста

3457900

3457900

100302

Комбінати комунальних
підприємств, районні виробничі
об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житловокомунального господарства

969700

969700

116800
116800
15000

116800
116800
15000

15000

15000

10000
10116
70000
70101
09000
090412

110000
110103
130200
130201

Культура і мистецтво
Інші зах та закл мистецтва
Підтримка гром орган фізку
льтурно-спортивн спрям
Проведення навч збор і змагань

розвитку

118500

969700

бюджет
розвитку
11
12

разом
13 14(гр.3+гр.7)

8

9

10

28000
0
28000
0
361000 361000
361000 361000
0
0
0

0

0

28000
28000

28000
28000

13000
13000

0

0

0

0

0

0

0 3744500 3744500

1607530

2905500 2905500

1511530

7(гр8+гр11)

969700

з них

споживаопл.працкомунальрозвитку
послуги
енергонос

всього

видатки за
рахунок
коштів,що
передаються
із загального

код

0
3744500
0
0
2905500

0

839000
0
0
0
0

0

839000

839000

96000

0

0

0

1983900
1983900
0
5701627
5701627
121000
115000
0
6000
8172100
0
0
6363400

1808700
0
116800
116800
15000
0
15000

2

1
150000

Будівництво
Розробка схем та проектних рішень
150202 масового застосування
150101 Капітальні вкладення
150122 Інвестиційні проекти
170000 Транспорт,дорожнє господа
рство,зв'язок,телекомуніка
ції та інформатика
170101 Регулювання цін на послуги
місцевого автотранспорту
170703 Ремонт і утримання доріг
Інші послуги,повязані з
180000 економічною діяльністю

180409
240000
240604

240900
250000

Внески органів владиАвтономної
республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у
статутні фонди субєктів
підприємницької діяльності
Державні цільові фонди
Інша діяльність у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
Цільові фонди
Видатки не віднесені до
основних груп
Проведення виборів народних депутатів
Верховної Ради Аввтономної Республіки
Крим,місцевих рад та
міських,селищних,сільських голів

250203
250404 Інші видатки

Разом видатків
Міжбюджетні трансферти

250380

Інші субвенції

Всього видатків

3
0

114000
114000

4

114000
114000

0

0

198684

198684

89684
109000

89684
109000

12289611
248000

12289611
0

5
0

0

0

3786400

6
0

0

0

1392930

248000
12537611

7(гр8+гр11)

0

114000
114000

0

1083700

248000
12289611

Секретар міської ради

3786400

1392930

1083700

1907000
636000
1221000
50000
0
0
34470
0
0
34470
50000

8
0

9
0

10
11
12
0 1907000 1907000
636000 636000
1221000 1221000
50000
50000

34470

13 14(гр.3+гр.7)
511270
1907000

511270

0

0

0

0

0

0

0

50000

50000

50000

50000

50000

50000

34470
0

636000
1221000
50000
0
0
148470
114000
0
34470
50000

108200 108200
0
92500 92500
0
15700 15700
0
0

108200
0
92500
0
15700
0
198684

0
0
0
6233170 503670
0

89684
109000
0
18522781
248000

0
0
6233170 503670

Л.В.Малиш

0

0

0 5729500 5729500

0 5729500 5729500

2181800

2181800

248000
0
18770781

додаток №4
до рішення 34 сесії Корюківської міської
ради 6 скликання від 08.10.2015 року
"Про внесення змін
до рішення 29 сесії Корюківської міської ради

шостого скликання від 27.01.2015
"Про міський бюджет на 2015 рік"

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2015 році
(грн.)
Назва головного розпорядника коштів
Код
типової
відомчої
класифіка
ції
видатків
Код
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та
тимчасової кредитування місцевих бюджетів
відомчої
класифіка
ції
і 1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування програми

2

3

90412 Інші видатки на соціальний захист населення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2015 рік»

90412 Інші видатки на соціальний захист населення

"Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців
м.Корюківки та с. Трудовик

110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2015 рік»

91209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів «Фінансова підтримка громадських організацій, ветеранів, учасників війни та інших категорій
і ветеранів
населення»на 2015 рік

Разом

Наймену сума
вання
програм
и

Сума

4

5

7

6

15000

15000

100000

100000

15000

15000

6000

6000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015рік

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

"Організація та проведення громадських робіт для населення м.Корюківка"

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

"Програма охорони навколишнього природного середовища м.Корюківки на 2015 рік»

44000

44000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

"Програма забезпечення пожежної безпеки на території Корюківської міської ради на 2015=2016 роки"

20000

20000

100302 Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та
організації житлово-комунального господарства
100302 Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та
організації житлово-комунального господарства
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи
130201 Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань(які проводяться громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості )

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік

1140700

150202 Розробка схем і проектних рішень масового
застосування

«Створення чи корегування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 2015 рік»

150122 Інвестиційні проекти

3237900

2905500

35000

6143400
35000

744000

1884700

95000

95000

"Програма охорони навколишнього природного середовища м.Корюківки на 2015 рік»

«Культурно-мистецький розвиток міста та молодь Корюківщини» на 2015рік

101800

101800

15000

15000

Міська «Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2015 рік»

636000

636000

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік

50000

50000

150101 Капітальні вкладення

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік

1171000

1171000

150101 Капітальні вкладення

Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів на 2015 рік

50000

50000

170101 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту «Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік

114000

114000

170703 Ремонт і утримання доріг комунальної власності

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік

34470

34470

180409 Внески органів влади АРК та органів місцевого
самоврядування у статутні фонди суб"єктів
і
і
і
240604 Інша
діяльність уї сфері
охорони
навколишнього

« Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Корюківськоїміської ради на
2015-2016 роки»

50000

50000

92500

92500

"Програма охорони навколишнього природного середовища м.Корюківки на 2015 рік»

природного середовища
250404 Інші видатки

250404 Інші видатки

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради» на 2015 рік
"Членські внески" на 2015 рік

РАЗОМ
Секретар

міської ради

101000
4000
4949400

Л.В.Малиш

101000
4000
0

5778470

10727870

Додаток 5
до рішення 34 сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 року
"Про внесення змін до рішення 29 сесії
Корюківської міської ради шостого скликання
від 27.01.2015 року "Про міський бюджет на 2015 рік"

Код
Код типової
функціона
відомчої
льної
Найменування головного
класифікації
класифіка
розпорядника коштів згідно з
видатків/код
ції
типовою відомчою\тимчасовою
тимчасової
видатків
класифікацією видатків та
класифікації
та
кредитування місцевого бюджету
видатків та
кредитува
кредитування
ння

1

01
010116
100203

100302
150101

150122
150202

180409

2

грн,

Назва обєкта відповідно до проектно-кошторисної
документації;тощо

3
Міська рада
Органи місцевого самоврядуваннКапітальні видатки
Благоустрій міст,сіл,селищ
Капітальні видатки

Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житлово-комунального
господарства

Капітальні вкладення
Капітальні вкладення
Капітальні вкладення
Капітальні вкладення
Інвестиційні проекти
Розробка схем та проектних
рішень масового застосування
Розробка схем та проектних
рішень масового застосування
Розробка схем та проектних
рішень масового застосування

4
всього

Капітальні видатки
Будівництво кладовища
Будівництво майданчика для збору сміття
Будівництво ІІ черги водогону р-н Олексіївка (ПКД)
Реконструкція дорожнього полотна вул Червонохутірська
Співфінансування реконструкції КНС
Виготовлення картографічної основи для розробки
генерального плану міста
Розроблення генплану міста
План зонування міста

Внески органів влади АРК та
органів місцевого самоврядування
у статуні фонди субєктів
підприємн.діяльн.

Всього бюджет розвитку:
Секретар міської ради

Всього
Відсоток
видатків
завершеност
на
Загальний обсяг
і
завершенн
Разом
фінансування будівництва
я
видатків на
будівництва
об"єктів на будівництв поточний рік
майбутні
а об"єктів
роки
на
майбутня

Л.В.Малиш

5

6

4

8
5679500
28000
2905500

839000
1040000
57000
50000
74000
50000
261000
280000
95000

50000
5729500

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження рішень
виконавчого комітету
Корюківської міської ради
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 23 вересня 2015 року № 224 "Про використання субвенції", від 24 вересня
2015 року № 225 "Про використання субвенції", від 01 жовтня 2015 року № 242
"Про використання субвенції", керуючись Законом України "Про місцеві
вибори", рішенням Корюківської районної ради від 10 вересня 2015 року "Про
внесення змін до рішення сесії районної ради від 27 січня 2015 року "Про
районний бюджет", спільним розпорядженням голів Корюківської районної
ради та Корюківської районної державної адміністрації від 24 вересня 2015
року "Про виділення коштів з вільного залишку", ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради:
- від 23 вересня 2015 року № 224 "Про використання субвенції";
- від 24 вересня 2015 року № 225 "Про використання субвенції";
- від 01 жовтня 2015 року № 242 "Про використання субвенції".
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про іншу субвенцію
районному бюджету
Розглянувши рішення тридцять третьої сесії Корюківської районної ради
шостого скликання від 10 вересня 2015 року "Про іншу субвенцію з міського
бюджету" та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись п. 5 ст. 101 Бюджетного кодексу України,
ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Передати з бюджету Корюківської міської ради до районного бюджету
кошти "Іншої субвенції" в сумі 248,0 тис. грн. для:
- виплати заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладів міста
200 (двісті) тисяч гривень;
- на ремонт шкільних автобусів міських загальноосвітніх шкіл 40 (сорок) тисяч
гривень;
- на утримання підопічних стаціонарного відділення для постійного або
тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) 8 (вісім) тисяч гривень.
2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. Укласти з Корюківською
районною радою відповідний договір на підставі цього рішення.
3. Начальнику фінансово-господарського відділу Корюківської міської
ради Кіктєвій І.Л. внести відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2015
рік.
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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних напоїв
та пива (крім безалкогольного)
на території м. Корюківки у нічний час
Зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, з метою
забезпечення прав та законних інтересів громадян, попередження шкідливого
впливу споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на організм
людини, усунення порушень громадського порядку та зменшення кількості
злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, враховуючи численні скарги
мешканців міста на порушення тиші в нічний час, керуючись ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 24 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення",
ст. 15-1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", ст. 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", п. 26 ч. 1
ст. 10 Закону України "Про міліцію",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Обмежити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними
напоями та пивом (крім безалкогольного), вин столових, на території м.
Корюківки у підприємствах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства,
у період з 23.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи
вихідні та свята.
2. Про прийняте рішення повідомити Корюківську об’єднану державну
податкову інспекцію ГУ ДФС у Чернігівській області та Корюківський РВ
УМВС України у Чернігівській області.
3. Дане рішення набирає чинності з 1 листопада 2015 року.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про інвестиційну програму
комунального підприємства
"Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 21.08.2015 року № 193 "Про погодження інвестиційної програми
КП "Корюківкаводоканал", 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 житловокомунального господарства України від 14.12.2012 року, ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
Затвердити інвестиційну програму комунального підприємства
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради "Будівництво ІІ черги
вуличного водогону по мікрорайону "Олексіївка" м. Корюківка, Чернігівської
області на 2015-2016 роки" (додається).
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішення
тридцять третьої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання
від 30.07.2015 р. "Про затвердження
Програми розвитку та фінансової
підтримки комунальних підприємств
Корюківської міської ради
на 2015-2016 роки"
З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до рішення тридцять третьої сесії Корюківської міської
ради шостого скликання від 30.07.2015 р. "Про затвердження Програми
розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2015-2016 роки", а саме:
№
п/п
2

1.1. п.2 таблиці розділу 4 викласти в такій редакції:
Обсяги фінансування, тис. грн.
Напрямки фінансової
підтримки комунальних
Корюківська
КП
підприємств
ЖЕК
"Корюківкаводоканал"
2015
2016
2015
2016
Здійснення внесків до
100
50
100
статутного фонду

комунальних підприємств за
рахунок коштів спеціального
фонду
1.2. загальний обсяг фінансування Програми встановити в розмірі
1250 тис. грн.
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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками
підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки
З метою вдосконалення порядку призначення та звільнення керівників
підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, керуючись Кодексом законів про працю України, постановами
Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170 «Про впорядкування
застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 № 597
«Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній
власності», від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань
державних підприємств», керуючись ст. 26, пунктами 10, 20 ч. 4 ст. 42, ч.8
ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити:
1.1. Положення про призначення, звільнення, умови оплати праці
та преміювання керівників підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки (додаток 1).
1.2. Типову форму контракту з керівником комунального підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки
(додаток 2).

2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. привести трудові
відносини з керівниками підприємств міської комунальної власності у
відповідність до цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою,
надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
контролю за використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією.
Міський голова

І.В.Матюха

Додаток 1
до рішення тридцять четвертої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015
"Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками
підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки"
ПОЛОЖЕННЯ
про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання
керівників підприємств, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки
1. Загальні положення
1.1.
Це положення розроблено відповідно до Конституції України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського
кодексу України, Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету
Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування
контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову
форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»,
від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань
державних підприємств».
1.2.
Дія цього положення поширюється на всі підприємства, що діють
на основі лише комунальної власності міста, а також підприємства, у
статутному фонді яких частка комунальної власності міста перевищує п’ятдесят
відсотків чи становить кількість, яка забезпечує органам місцевого
самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.
1.3.
Положення визначає:
порядок призначення керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки;
порядок укладання або переукладання контракту з керівником
підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки;
порядок звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень
керівника підприємства, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки;
умови оплати праці та преміювання керівника підприємства, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки.
1.4.
Призначення на посади керівників підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, крім керівників
дошкільних навчальних закладів, здійснюється шляхом укладання з ними
контракту.

1.5.
Міський голова призначає та звільняє керівників підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
визначає умови оплати праці згідно з чинним законодавством.
1.6.
Оформлення документів щодо призначення або звільнення
керівників, укладання, переукладання контракту, продовження строку його дії
здійснюється виконавчим апаратом міської ради.
1.7.
Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням
керівників обліковуються, зберігаються та ведуться у загальному відділі міської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.
1.8.
На кожного прийнятого на роботу керівника формується особова
справа.
Особові справи є документами з обмеженим доступом, що зберігаються
у відповідно обладнаному приміщенні в опечатаному металевому сейфі.
Не допускається винесення особових справ із приміщення, де вони
зберігаються.
Особові справи керівників після їх звільнення залишаються для архівного
зберігання відповідно до вимог чинного законодавства.
1.9.
Після формування особової справи та її реєстрації у книзі обліку
руху особових справ керівників підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки, виконавчим апаратом міської
ради надається завірена належним чином копія особової справи за місцем
роботи керівника для її подальшого формування та ведення.
1.10.
Облік, ведення та зберігання трудових книжок керівників
підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, здійснюється за їх місцем роботи кадровою службою або
уповноваженою особою в установленому законодавством порядку.
1.11.
Усі записи про роботу та звільнення керівників вносяться до
трудової книжки кадровою службою або уповноваженою особою підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
на підставі відповідного розпорядження міського голови.
1.12.
Дисциплінарні стягнення до керівників підприємств, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
застосовуються на підставі розпорядження міського голови у порядку,
передбаченому Кодексом законів про працю України.
1.13.
Керівники комунальних підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки, працюють на постійній основі
та не можуть працювати за сумісництвом.
2. Порядок призначення керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки
2.1.
Призначення на посаду керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, здійснюється
міським головою одноособово за контрактною формою трудового договору.
2.2.
Контракт відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України
є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права

та обов’язки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення
та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть
встановлюватися угодою сторін.
2.3.
Контракт укладається між Корюківською міською радою
в особі Корюківського міського голови та керівником підприємства, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки.
2.4.
Подання про укладення контракту подається міському голові
виконавчим комітетом міської ради з обов’язковим погодженням із
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради відповідно до розподілу обов’язків.
2.5.
У поданні на призначення кандидата на посаду керівника
підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, зазначається прізвище, ім’я та ім’я по батькові, дата народження,
громадянство, посада, яку займає, рівень фахової та професійної підготовки,
відомості про ділові та інші якості кандидата, пропозиції щодо строку дії
контракту.
2.6.
На підставі відповідної резолюції міського голови виконавчий
апарат міської ради разом з кандидатом на заміщення посади керівника готують
проект контракту за типовою формою.
2.7.
Контракт набуває чинності з дати призначення на посаду
і є підставою для видання розпорядження міського голови про призначення
керівника підприємства, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки, з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.
2.8.
Проект розпорядження про призначення керівника комунального
підприємства, організації, установи або закладу готується загальним відділом
міської ради.
2.9.
Розгляд матеріалів, погодження та підписання документів,
пов’язаних з призначенням керівника, здійснюється у місячний строк з дня
внесення подання.
3. Порядок укладання або переукладання контракту з керівником
підприємства, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки
3.1.
Контракт із керівником підприємства, що належить до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки, укладається за типовою
формою, затвердженою рішенням Корюківської міської ради.
3.2.
Контракт укладається у письмовій формі строком від одного
до п’яти років.
У разі необхідності контракт може бути переукладений відповідно
до цього порядку.
3.3.
При укладанні контракту з керівником підприємства, що належить
до комунальної власності територіальної громади м. Корюківка, може бути
обумовлений строк випробування з метою перевірки його відповідності
займаній посаді, крім випадків, коли відповідно до чинного законодавства
випробування не встановлюється. Строк випробування визначається у

розпорядженні міського голови про призначення керівника підприємства, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
на умовах контракту.
3.4.
Строк випробування починається з дати укладання контракту
та не може становити більше 3 місяців.
3.5.
Якщо керівник у період випробування був відсутній на роботі
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк
випробування може бути подовжено на відповідну кількість днів, протягом
яких він був відсутній.
3.6.
Відповідність керівника займаній посаді протягом строку
випробування
визначається
виконавчим
комітетом
міської
ради
за результатами обов’язкового звітування керівника про виконану роботу
за вказаний період.
3.7.
У разі якщо виконавчим комітетом міської ради встановлено
невідповідність керівника займаній посаді, на яку він призначений, контракт
розривається з дати закінчення строку випробування та керівник звільняється з
посади на підставі розпорядження міського голови, про що він повідомляється
письмово.
3.8.
Проект контракту обов’язково погоджується шляхом візування з:
керівником загального відділу міської ради;
керівником юридичного відділу міської ради;
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради.
3.9.
Погодження проекту контракту особами, зазначеними у пункті 3.8.
цього положення, забезпечується виконавчим апаратом міської ради.
Строк погодження проекту контракту кожною із посадових осіб,
зазначених у пункті 3.8. положення, не повинен перевищувати 3 (трьох)
робочих днів.
У разі відмови від погодження проекту контракту готується
письмове обґрунтування.
3.10.
Проект контракту, погоджений відповідно до пункту 3.8. цього
положення та підписаний кандидатом на посаду, разом із заявою про
призначення на посаду надається на підпис міському голові.
3.11.
Підписаний міським головою контракт реєструється у загальному
відділі міської ради, прошивається та завіряється печаткою міської ради.
3.12.
Кожна сторінка контракту обов’язково нумерується, підпис
міського голови скріплюється гербовою печаткою Корюківської міської ради.
3.13.
Контракт відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю
України укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Один примірник контракту разом з особовою справою керівника
зберігається у загальному відділі міської ради. Другий примірник оформленого
контракту зберігається у керівника підприємства, що належить до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки.
3.14.
Контроль за виконанням умов контракту та строку його дії

покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів міської ради.
3.15.
Після закінчення строку дії контракту трудові відносини
з керівником підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, продовжуються шляхом укладання
додаткової угоди до контракту на один рік, яка є його невід’ємною частиною.
Загальний строк дії контракту не може перевищувати п’яти років. Після
закінчення цього строку може укладатися новий контракт.
3.16.
Додаткова угода до контракту з керівником укладається
у випадках:
продовження строку дії контракту;
пропозицій керівника або міського голови щодо додаткових умов
до контракту за угодою сторін;
необхідності внесення відповідних змін до контракту.
3.17.
Додаткові угоди погоджуються відповідно до пункту 3.8. цього
положення.
3.18.
Для розгляду питання щодо продовження строку дії контракту
з керівником підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, виконавчий комітет міської ради, за 2
місяці до закінчення строку дії контракту надає міському голові пропозиції
щодо продовження трудових відносин з керівником або його звільнення.
Керівник підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, надає на ім’я міського голови заяву про
продовження контракту. До заяви додаються:
звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді
керівника;
проект контракту (у разі переукладання контракту);
проект додаткової угоди (у разі продовження контракту).
3.19.
При відсутності згоди міського голови чи керівника підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
на продовження контракту після закінченні строку його дії трудовий договір
вважається припиненим.
3.20.
Зміст контракту.
3.20.1.
У контракті передбачаються строки його дії, вимоги
до ефективного використання та збереження майна, права, обов’язки
та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального
забезпечення й організації праці керівника, розірвання контракту, соціальнопобутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе
зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану
об’єкта.
3.20.2.
У контракті з керівником, крім загальних вимог, передбачених
пунктом 3.21.1. цього положення, враховуються показники ефективності
використання закріпленого за підприємством майна та прибутку. Враховуючи
особливості виробництва, у контракті з керівником підприємства можуть бути
передбачені й інші умови (вимоги).

3.20.3.
У контракті обов’язково закріплюються умови щодо виконання
підприємством, що належить до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи
дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості,
обов’язкового складання, затвердження та виконання фінансових планів
в порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету міської ради.
3.20.4.
Умови оплати праці керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, визначаються у
контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів
виробничо-господарської діяльності підприємства.
У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження
обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород
за підсумками роботи.
Система матеріального заохочення керівника підприємства, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничогосподарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між
розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання
зобов’язань за контрактом.
3.20.5.
Тривалість відпустки керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, не може бути
меншою, ніж передбачено чинним законодавством. Погодження дати відпустки
та її тривалість керівник здійснює шляхом надання власноручно написаної
заяви на ім’я міського голови за зразком згідно з додатком 1 цього положення.
3.20.6.
У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії
та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних
від керівника підприємства, установи, організації причин.
3.20.7.
При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові
пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів
підприємства (виплата додаткової винагороди тощо). За умови припинення
контракту у зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним
трудового каліцтва, можуть передбачатися виплати компенсацій, крім
встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому
шкоди.
3.20.8.
У контракті передбачено повідомлення керівника про включення
інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення діловодства
з кадрових питань, а також внутрішніх документів Корюківської міської ради з
питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері
реалізації загальним відділом Корюківської міської ради повноважень щодо
трудових відносин з керівниками підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки.
4. Порядок звільнення, розірвання контракту або припинення
повноважень керівника підприємства, що належить до комунальної

власності територіальної громади м. Корюківки
4.1.
Міський голова розглядає питання про звільнення керівника
підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, та розірвання контракту у таких випадках:
4.1.1.
З ініціативи керівника після отримання заяви, написаної
власноручно керівником підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, в якій обов’язково зазначається причина
звільнення.
При звільненні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я до заяви
додається довідка МСЕК.
Заява вважається прийнятою після реєстрації у загальному відділі
міської ради.
4.1.2.
З ініціативи роботодавця у разі:
а)
порушення або невиконання вимог статуту комунального
підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки;
б)
невиконання умов контракту;
в)
невиконання організаційно-розпорядчих документів міської ради,
виконавчого комітету, міського голови або особи, яка виконує його обов’язки,
та завдань виконавчого органу міської ради за напрямом діяльності, або
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради;
г)
невиконання
показників
фінансового
плану
підприємства
за відповідний період;
ґ)
наявності на підприємстві:
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом та за іншими
обов’язковими платежами;
д) отримання вимоги профспілкового комітету підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, про звільнення
керівника за невиконання умов колективного договору.
У вимозі повинні міститися конкретні докази та приклади
порушення законодавства України про працю та невиконання особисто
керівником зобов’язань за колективним договором, на підставі яких потрібно
розірвати контракт та звільнити його з посади.
До вимоги в обов’язковому порядку необхідно додати протоколи
засідання профспілкового комітету підприємства, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Корюківки та зборів колективу, на яких
розглядалися питання виконання колективного договору, та прийнято рішення
щодо подання до органів місцевого самоврядування вимоги про звільнення та
розірвання контракту з керівником на підставі статті 45 Кодексу законів про
працю України.
З протоколами в обов’язковому порядку повинен бути ознайомлений
керівник підприємства особисто, засвідчивши це власним підписом.
е) припинення діяльності підприємства, що належить до комунальної власності

територіальної громади м. Корюківки, та виключення його з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств;
і) з інших підстав, передбачених контрактом.
4.2.
Після отримання письмового повідомлення від керівника
підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки, про намір розірвати контракт або виникнення підстав,
зазначених у підпункті 4.1.2. пункту 4.1. цього положення, міський голова
видає розпорядження про звільнення керівника з посади та розірвання з ним
контракту, а також призначення виконуючого обов’язки керівника
підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки.
4.3.
Проект розпорядження про звільнення керівника підприємства, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
готується загальним відділом міської ради за умов, зазначених у підпунктах
4.1.1., 4.1.2., у разі наявності таких документів:
заяви, власноручно написаної керівником підприємства;
4.4.
У разі припинення контракту керівник підприємства, що належить
до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, зобов’язаний
здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ щодо управління
підприємством. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та
коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани,
програми тощо), передачі печаток, чекової книжки, ключів від сейфів,
службових приміщень тощо, які знаходяться у керівника.
Передача справ оформлюється підписанням акта прийманняпередавання матеріальних цінностей та справ щодо управління підприємством,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
який погоджується виконавчим комітетом міської ради та надається на розгляд
міському голові разом із заявою про звільнення або переведення керівника.
Керівництво справами щодо управління підприємством, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
передається заступникові керівника підприємства, або виконуючому обов’язки
керівника, призначеному згідно розпорядження міського голови.
Призначення наступного керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, здійснюється у
порядку, визначеному у розділі 2. цього положення.
5. Умови оплати праці та преміювання керівника підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади
м. Корюківки
5.1.
Оплата праці та інші питання, пов’язані з матеріальним
забезпеченням керівника підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, які визначені контрактом, здійснюються
за рахунок коштів підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки, та встановлюються в прямій залежності
від результатів фінансової та виробничо-господарської діяльності підприємства

відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України.
5.2.
Умови оплати праці керівників підприємств, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, визначаються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про
умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих
на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств».
Міський голова при укладанні контракту з керівником підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
має право встановлювати:
розмір посадового окладу керівника підприємства залежно
від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості
у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду
робітника основного виробництва, а у разі, коли тарифні ставки робітників
не застосовуються, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки)
працівника основної професії, визначених у колективному договорі,
враховуючи складність управління підприємством, його технічну оснащеність,
вартість основних фондів, рівень рентабельності та обсяги виробництва
продукції (робіт, послуг) згідно з додатком 2 до положення;
умови, показники та розміри преміювання, при цьому максимальний
розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу керівника
підприємства, а в разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту,
порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому
звітному періоді, коли виявлено порушення;
надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, при цьому в разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту
надбавки скасовуються або зменшуються;
щомісячну надбавку за почесне або спортивне звання в розмірі
до 20 відсотків. Надбавка за почесне та спортивне звання встановлюється
керівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з почесним або
спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавка
встановлюється за одним (вищим) званням.
5.3.
Розмір посадового окладу керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, встановлений у
контракті відповідно до чинного законодавства України, заокруглюється до
гривні.
5.4.
Преміювання керівника підприємства, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки, повинно бути
організовано таким чином, щоб була установлена пряма залежність розміру
премії від величини трудового вкладу керівника і колективу підприємства,
організації, закладу або установи в цілому.
5.5.
Премії виплачуються при дотриманні основних умов преміювання.
Основними умовами преміювання повинно бути виконання фінансовоекономічних показників діяльності, показників ефективності використання
комунального майна, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати

та нещасного випадку з вини підприємства, забезпечення своєчасного внесення
платежів до бюджету тощо.
5.6.
Премія нараховується за фактично відпрацьований час. За час
відпусток, тимчасової непрацездатності премія не виплачується.
5.7.
Подання на преміювання та встановлення надбавки за
інтенсивність праці та особливий характер роботи готується виконавчим
комітетом міської ради відповідно до затвердженої форми (додаток 2 до
положення) та відповідно до пропозицій заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
5.7.1.
Виконавчим
комітетом
міської
ради
пропонується
та
затверджується розмір премії та надбавки за інтенсивність праці та особливий
характер роботи на підставі виробничих, фінансово-економічних показників
діяльності підприємства, з урахуванням досягнень керівника в управлінні
підприємством,
впровадження
новітностей
у
роботі,
заходів
з
енергозбереження, оновлення та поповнення основних засобів, поширення
ринку збуту послуг та інших позитивних досягнень в роботі підприємства.
5.8.
На підставі затвердженого рішення виконкому подання
на преміювання та встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий
характер роботи видається наказ по підприємству про преміювання керівника
та встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи.
5.9.
Накладання дисциплінарного стягнення на керівника підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки,
поєднується з повним позбавленням щомісячної премії та надбавки за
інтенсивність праці та особливий характер роботи за той місяць, в якому
накладено стягнення.
5.10.
Керівникові підприємства можуть виплачуватися також:
винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років
відповідно до чинного на підприємстві статуту;
матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячної
заробітної плати (посадового окладу) при наданні щорічної відпустки;
грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових
окладів у разі виходу на пенсію;
матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном
за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства, згідно з умовами, затвердженими відповідним рішенням
виконавчого комітету Корюківської міської ради.
5.11.
Умови та розмір додаткових виплат, передбачених пунктом 5.10.
цього положення, визначаються колективним договором, який діє
на підприємстві, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки.
6. Прикінцеві положення
6.1.
Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
6.2.
При вирішенні питань, не визначених цим положенням та умовами

контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.
6.3.
При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних
нормативних актів контракти з керівниками приводяться у відповідність
з даними змінами у порядку, встановленому цим положенням.
Секретар міської ради

Л.В.Малиш

Додаток 1
до Положення про призначення,
звільнення, умови оплати праці та
преміювання керівників підприємств,
що належать комунальної власності
територіальної громади м. Корюківки
ЗРАЗОК*
Міському голові
Матюсі І.В.
Начальника
комунального підприємства
________________________
________________________

Заява
Прошу погодити мені щорічну основну відпустку на __ календарні дні
з __ до __ __________ 20__ року включно за період роботи з __ ________ 20__
року по __ ________ 20__ року з виплатою матеріальної допомоги на
оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати (посадового окладу)
при наданні щорічної відпустки.
На час моєї відпустки виконання обов’язків начальника комунального
підприємства
___________________________________
покладаю
на
___________________________________________________.

__ _________ 20__ року

Примітка:* Заява пишеться керівником власноручно.

_______________
(підпис)

Додаток 2
до Положення про призначення, звільнення, умови
оплати праці та преміювання керівників підприємств,
що належать комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки
ЗРАЗОК
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_____________(Ініціали, прізвище)
ПОДАННЯ
на преміювання та встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи керівника
________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Корюківки)

за _________ 20____ року
ЗАПРОПОНОВАНО
Відповідно
до контракту
П.І.Б.

Посада
% премії

%
надбавки
за
інтенсивність праці та
особливий
характер
роботи

Виконавчим
органом
міської
підпорядковано підприємство
% премії

____________________________________
(посада керівника виконавчого органу міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ради,

якому

% надбавки за інтенсивність праці та
особливий характер роботи

_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

Заступником
міського
з питань діяльності виконавчих
міської ради
% премії

голови
органів

% надбавки за інтенсивність праці
та особливий характер роботи

______________________
(Ініціали, прізвище)

______________________
(Ініціали, прізвище)

Додаток 2
до рішення тридцять четвертої сесії
Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 р.
"Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками
підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної
громади м. Корюківки"
ТИПОВА ФОРМА
з

КОНТРАКТ
керівником___________________________________________________
(повна

назва

підприємства,

що

належить

до

________________________________________________________________
комунальної власності територіальної громади м. Корюківки)

м. Корюківка

«____»__________ 20__ року

Корюківська
міська
рада
в
особі
міського
голови
_______________________________________, який діє на підставі Закону
(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)
України «Про місцеве самоврядування в Україні», іменована далі Засновник,
з одного боку, та громадянин(ка) України ________________________________,
(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)
який діє на підставі паспорта серії _____ №________, виданого
«____» ___________ 20__ року ________________________________________,
(назва органу, який видав паспорт)

іменований далі Керівник, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:
_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

призначається на посаду _______________________________________________
(повна

назва

посади

та

комунального

підприємства)

____________________________________________________________________
на строк з ____________________________ до ____________________включно.
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Відповідно
до
цього
контракту
Керівник
зобов’язується
безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління
(керівництво) комунальним підприємством (далі – Підприємство),
забезпечувати найбільш ефективне виконання функцій, для яких призначено
Підприємство, розвиток його матеріальної і соціальної бази, прибуткову
діяльність, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за
Підприємством, а Засновник зобов’язується створювати належні умови для
матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
1.2.
Цей контракт є особливою формою трудового договору.

1.3. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником
та Засновником, які з боку останнього реалізовуються міським головою,
та іншими виконавчими органами міської ради в межах наданих їм
повноважень.
Кодекс
законів
про
працю
України,
інші
нормативні
акти,
що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини
сторін згідно з цим контрактом.
1.4.
Керівник є повноважним представником Підприємства під час
реалізації
прав,
повноважень,
функцій,
обов’язків,
передбачених
законодавчими актами України, статутом Підприємства та цим контрактом.
На період відпустки, хвороби, службового відрядження або відсутності
з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа,
яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується
повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не встановлено іншого.
1.5.
Керівник діє на засадах єдиноначальності.
1.6.
Керівник
підпорядкований,
підзвітний
та
підконтрольний
Корюківській міській раді, міському голові, виконавчому комітетові
Корюківської міської ради, заступникові міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради, виконавчим органам міської ради у межах,
встановлених законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.
1.7.
Керівник несе персональну відповідальність за збереження
та ефективне використання майна, що перебуває на балансі підприємства.
1.8.
Керівником відповідно до чинного законодавства України надано
згоду на обробку персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні
дані, відомості з виданих документів (про освіту, сімейний стан, склад родини
тощо), особистих відомостей) з метою забезпечення реалізації трудових
відносин, адміністративно-правових відносин та у сфері управління людськими
ресурсами.
Персональні дані включено до бази персональних даних
«Працівники» Корюківської міської ради, що містить особову картку та
особову справу. Базу персональних даних розміщено у загальному відділі
Корюківської міської ради.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Засновник зобов’язаний:
2.1.1.
Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці.
2.1.2.
Не обмежувати компетенцію та права Керівника, передбачені
статутом Підприємства та цим контрактом.
2.1.3.
Здійснювати контроль за ефективністю використання та збереження
закріпленого за Підприємством комунального майна.
2.1.4.
Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю
Підприємства.
2.1.5.
У взаємовідносинах із Керівником та Підприємством дотримуватись
принципу охорони прав та законних інтересів Підприємства.
2.1.6.
Захищати та відстоювати інтереси Керівника в органах державного

управління.
2.2.
Керівник зобов’язаний:
2.2.1.
Неухильно дотримуватись вимог статуту Підприємства та умов цього
контракту.
2.2.2.
Здійснювати оперативне управління Підприємством, організовувати
його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати
виконання завдань, передбачених чинним законодавством України, статутом
Підприємства, цим контрактом та річним фінансовим планом.
2.2.3.
Здійснювати такі функції й обов’язки щодо організації
та забезпечення діяльності Підприємства:
а) виконувати та забезпечувати виконання рішень Корюківської міської ради та
її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, або особи, яка виконує
його обов’язки, розпорядчих актів виконавчих органів, уповноважених
засновником, інших нормативно-правових актів;
б) організовувати впровадження у виробництво новітніх технологій
та прогресивних методів управління Підприємством;
в)
організовувати
виконання
виробничих
програм,
договірних
та інших зобов’язань, узятих Підприємством;
г) організовувати матеріально-технічне забезпечення Підприємства;
ґ) організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої Підприємством, у
тому числі робіт та послуг;
д) налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне
забезпечення діяльності Підприємства ;
е) забезпечувати Підприємство кваліфікованими кадрами;
є) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів
господарювання, створення організаційних та економічних умов для
високопродуктивної праці на Підприємстві;
ж) створювати для працівників належні, безпечні та сприятливі умови для
роботи на Підприємстві;
з) організовувати збереження й ефективне використання комунального майна
та
прибутку
Підприємства,
а
також
комунального
майна,
що не ввійшло до статутного фонду Підприємства;
і) забезпечувати своєчасне і повне внесення податків, зборів
та обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством України;
ї) виконувати інші функції щодо організації забезпечення діяльності
Підприємства,
передбачених
чинним
законодавством
України,
а також передбачених статутом Підприємства.
2.2.4.
Забезпечувати
прибуткову
діяльність
Підприємства,
рівень
прибутковості якого встановлюється за показниками, визначеними фінансовим
планом, затвердженим рішенням виконавчого комітету Корюківської міської
ради.
Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку Підприємства,
не повинна здійснюватись на шкоду Підприємству.
2.2.5.
Забезпечувати подання до виконавчих органів Корюківської міської
ради щомісячної, щоквартальної та річної фінансової звітності у строки та в

обсягах, установлених рішенням виконавчого комітету міської ради.
2.2.6.
Забезпечувати своєчасне складання фінансового плану Підприємства
та звітування відповідно до встановленого Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів підприємств міста комунальної форми
власності, затвердженого виконавчим комітетом Корюківської міської ради.
2.2.7.
Забезпечувати
виконання
показників
фінансового
плану
Підприємства, затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської
міської ради.
2.2.8.
Забезпечувати
збереження
таємниці
на
Підприємстві,
а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов
для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності такої
інформації) відповідно до чинного законодавства України.
2.2.9.
Протягом двох робочих днів повідомляти Засновника про накладення
штрафу або винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство,
санацію або ліквідацію Підприємства або інші заходи, пов’язані з обмеженням
розпорядженням майном та про виявлені недоліки в роботі Підприємства.
2.2.10. Забезпечувати проведення колективних переговорів щодо укладання
колективного договору у порядку, передбаченому Законом України «Про
колективні договори і угоди».
2.2.11. Виконувати умови галузевої угоди (у разі її наявності).
2.2.12. Отримувати письмове погодження Засновника на укладання
колективної угоди з однією або кількома профспілковими чи іншими,
уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами,
а в разі відсутності таких органів – обраними й уповноваженими
представниками трудового колективу.
2.2.13. Отримувати письмове погодження Засновника при відкритті
в банках розрахункових рахунків.
2.2.14. Керуватися при укладанні трудових договорів із працівниками
Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку чинним
законодавством України про працю з урахуванням особливостей, передбачених
статутом Підприємства і фінансовими можливостями.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1.
Засновник має право:
3.1.1.
Отримувати від Керівника необхідну інформацію та звіти
про результати роботи.
3.1.2.
Контролювати використання прибутку та статутного фонду
Підприємства.
3.1.3.
Проводити планові та позапланові перевірки ефективності
використання та збереження майна Підприємства та виконання Керівником
умов контракту.
3.1.4.
Вимагати від Керівника дострокового звіту про діяльність
Підприємства, якщо він:
а) допустив погіршення показників діяльності Підприємства, не виконує умов
контракту, своїх обов’язків щодо ефективного управління Підприємством та

ефективного розпорядження його майном, а також комунальним майном, що не
ввійшло до статутного фонду;
б) передав іншим особам, втратив або витратив майно Підприємства внаслідок
недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов’язків.
3.2.
Керівник має право:
3.2.1.
Діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси в усіх
вітчизняних
та
іноземних
підприємствах,
установах
й організаціях незалежно від форм власності.
3.2.2.
Розпоряджатися майном Підприємства згідно з чинним
законодавством України та статутом Підприємства.
3.2.3.
Укладати від імені Підприємства господарські та інші договори
відповідно до статуту Підприємства та чинного законодавства України.
3.2.4.
Видавати від імені Підприємства доручення.
3.2.5.
Відкривати від імені Підприємства в банках розрахункові рахунки.
3.2.6. Розпоряджатися коштами Підприємства в порядку, визначеному статутом
Підприємства та чинним законодавством України.
3.2.7. Заохочувати (у тому числі матеріально) працівників Підприємства.
3.2.8.
Накладати на працівників Підприємства дисциплінарне стягнення
відповідно до чинного законодавства України.
3.2.9.
У межах компетенції видавати накази (розпорядження) та давати
вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства.
3.2.10.
Наймати на роботу та звільняти з роботи працівників на умовах,
передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів.
3.2.11. Застосовувати при найманні працівників будь-які можливості
у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку,
визначені статутом Підприємства, колективним договором та цим контрактом,
або ті, що допускаються чинним законодавством.
3.2.12. Вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним
законодавством України, Засновником, статутом Підприємства та цим
контрактом.
4. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
4.1.
Оплата праці Керівника Підприємства здійснюється відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови
і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», наказів
галузевих міністерств та чинного законодавства України.
4.2.
Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий відповідно
до змін умов оплати праці згідно з чинним законодавством України.
4.3.
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом,
Керівникові нараховується заробітна плата (за рахунок частки валового
доходу, одержаного Підприємством внаслідок його господарської
діяльності), виходячи з:
встановленого йому посадового окладу в розмірі ____________грн
_____________________________________ і фактично відпрацьованого часу

(прописом грн)

(розрахунок посадового окладу додається );
встановленої йому надбавки за інтенсивність праці та особливий
характер роботи в розмірі до 50 % посадового окладу, в разі несвоєчасного
виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки
скасовуються або зменшуються;
щомісячної премії в розмірі ______% посадового окладу.
доплати __________________________________ у розмірі ____%
(вид доплати)

посадового окладу.
4.4.
Преміювання Керівника та встановлення йому надбавки
за інтенсивність праці та особливий характер роботи здійснюється після
затвердження міським головою відповідного подання.
4.5.
Подання на преміювання та встановлення надбавки за інтенсивність
праці та особливий характер роботи готується виконавчим комітетом міської
ради на підставі пропозицій заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради та наступним чином:
4.5.1.
Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих
органів міської ради пропонується розмір премії та надбавки за інтенсивність
праці та особливий характер роботи.
4.5.2.
Виконавчим
комітетом
міської
ради
розглядається
та
затверджується розмір премії та надбавки на підставі виробничих, фінансовоекономічних показників діяльності підприємства з урахуванням досягнень
Керівника в управлінні Підприємством, впровадження новітностей у роботі,
заходів з енергозбереження, оновлення та поповнення основних засобів,
поширення ринку збуту послуг та інших позитивних досягнень в роботі
Підприємства.
4.6.
Загальний розмір премії Керівника Підприємства не може
перевищувати:
50% посадового окладу протягом кварталу, наступного за звітним
кварталом, в якому Підприємство не досягло запланованого показника чистого
прибутку більше ніж на 5% (у разі планування збиткової діяльності –
перевищення розміру запланованого чистого збитку більше ніж на 5%);
25% посадового окладу протягом кварталу, наступного за звітним
кварталом, в якому Підприємство відповідно до фінансової звітності отримало
збитковий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
або чистий збиток за винятком, коли відповідний фінансовий результат
затверджено фінансовим планом.
4.7.
Премія зменшується або скасовується у разі:
невиконання умов контракту, рішень Корюківської міської ради та її
виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, або особи,
яка виконує його обов’язки, розпорядчих актів виконавчих органів,
уповноважених Засновником, інших нормативно-правових актів;

порушення трудової дисципліни;
погіршення фінансового-господарського стану Підприємства, якості
управління Підприємством;
наявності скарг громадян щодо діяльності Підприємства, тощо.
Премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено
порушення, а до подання на преміювання та встановлення надбавки
за інтенсивність праці та особливий характер роботи додається відповідне
обґрунтування про причини зменшення.
4.8.
Премія не нараховується у разі:
допущення на Підприємстві випадку з летальним наслідком
з вини Підприємства або у разі накладання штрафу на Підприємство з боку
органів державного нагляду за охороною праці;
відсутності позитивної динаміки зменшення податкової заборгованості
або заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, невиконання
графіка погашення податкової заборгованості або заборгованості із виплати
заробітної плати.
4.9.
На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету про
преміювання та встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий
характер роботи видається наказ по Підприємству про преміювання Керівника
та встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи.
4.10.
Накладання дисциплінарного стягнення на Керівника Підприємства
поєднується з повним позбавленням щомісячної премії та надбавки за
інтенсивність праці та особливий характер роботи за той місяць, у якому
накладено стягнення.
4.11.
Керівникові відповідно до чинного законодавства України можуть
виплачуватися:
винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу
років відповідно до чинного на Підприємстві статуту;
матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячної
заробітної плати (посадового окладу) при наданні щорічної відпустки;
грошова допомога у розмірі ________ посадових окладів у разі виходу
на пенсію та інші виплати.
4.12.
Умови та розмір додаткових виплат, передбачених пунктом 4.11.
цього контракту, визначаються колективним договором, який діє
на Підприємстві ).
4.13.
Керівникові можуть виплачуватись кошти на представницькі
витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове
відрядження за кордон) згідно з чинним законодавством.
4.14.
Заробітна плата Керівникові за відпрацьований місяць виплачується
разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників
Підприємства за відповідний період, передбачений колективним договором,
який діє на Підприємстві.
4.15.
Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за
правильність та обґрунтованість нарахування та виплату йому надбавок, премій
тощо в порядку, встановленому законодавством України.

4.16.
У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту
«б» пункту 6.5. встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:
матеріальна допомога в розмірі, визначеному колективним договором,
який діє на Підприємстві;
інші виплати, передбачені чинним законодавством України
та статутом Підприємства.
4.17.
У разі ліквідації Підприємства Керівникові одноразово
виплачується компенсація у розмірі посадового окладу.
4.18.
Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю
_______ календарних днів зі збереженням щомісячної середньої заробітної
плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства України. Тривалість
щорічної додаткової відпустки визначається чинним законодавством
та умовами колективного договору.
4.19.
Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної
відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо)
за погодженням з міським головою, або собою, яка виконує його обов’язки.
4.20.
Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку,
встановлені на Підприємстві.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків,
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно
до чинного законодавства України та цього контракту.
5.2. Спори між сторонами розв’язуються у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1.
Унесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється
шляхом підписання додаткових угод.
6.2.
Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою сторін
у письмовій формі.
6.3.
Цей контракт припиняється:
а) при встановлені протягом строку випробування невідповідності Керівника
посаді, на яку його призначено;
б) після закінчення строку дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України);
в) за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України);
г) з ініціативи Засновника до закінчення строку дії контракту у випадках,
передбачених пунктом 6.4. цього контракту;
ґ) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках,
передбачених пунктом 6.5. цього контракту;
д) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у разі ліквідації
Підприємства;
е) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний

з ініціативи Засновника до закінчення строку його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього цим контрактом, статутом Підприємства,
перевищенні Керівником прав, передбачених п.3.2. цього контракту
(систематичним невиконанням цього контракту вважається невиконання
Керівником своїх обов’язків, застосування до Керівника протягом року 2
дисциплінарних стягнень у вигляді догани за неналежне виконання своїх
обов’язків, та якщо ці догани не скасовані (не зняті));
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником чинного законодавства
України чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для
Підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено
штрафи, постраждав імідж Підприємства і т.п.) (одноразовим грубим
порушенням вважається невиконання вимог абзацу ї) підпункту 2.2.3.,
підпунктів 2.2.5, 2.2.6. цього контракту);
в) у разі невиконання Підприємством зобов’язань перед бюджетом, Пенсійним
фондом України щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а
також невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати
чи недотримання графіків погашення заборгованості із заробітної плати;
д) у разі неподання в установленому порядку на затвердження
або погодження Засновником річного фінансового плану підприємства;
г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох
місяців при наявності вини Керівника;
ґ) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у
разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони
праці;
е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської
заборгованості;
ж) у разі неподання Засновнику квартальної та річної фінансової звітності, а
також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану
підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;
з) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів
підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт
і послуг за бюджетні кошти;
і) якщо Керівник надає недостовірну або приховує від Засновника
чи уповноваженого виконавчого органу міської ради інформацію про
фінансово-господарську діяльність Підприємства;
ї) за результатами розгляду комісії з проведення фінансово-економічного
аналізу господарської діяльності, за рішенням Засновника, уповноваженого
виконавчого органу міської ради або за рішенням органів судової влади;
к) у разі припинення діяльності Підприємства та виключення його з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств;
л) у разі невиконання рішень, розпоряджень, доручень Засновника, міського
голови, або особи, яка виконує його обов’язки, виконавчого комітету міської
ради;

м) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.5.
Керівник може з власної ініціативи розірвати контракт
до закінчення строку його дії у разі:
а)
систематичного
невиконання
Засновником
своїх
обов’язків
за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують
компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку
діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних
результатів діяльності Підприємства;
б) його хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за
контрактом, підтверджених відповідними медичними довідками, та з інших
поважних причин.
6.6.
Контракт за два місяці до закінчення строку дії може бути
за угодою сторін продовжений на новий чи інший строк шляхом укладення
додаткової угоди, що є невід’ємної частиною цього контракту, або шляхом
укладання нового контракту.
6.7.
Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, зазначених
у контракті, але не передбачених чинним законодавством України,
то в трудовій книжці Керівника робиться відповідний запис із посиланням
на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
6.8.
Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити
письмово Засновника за два тижні.
7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ
7.1. Цей контракт діє:
з «____»___________ 20___ року до «____»__________ 20___ року включно.
7.2. Особливі умови:
сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності умов цього
контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при
захисті своїх інтересів у суді;
про умови контракту інформуються відповідні працівники
Підприємства та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту
(ознайомлення працівників бухгалтерії, які займаються визначенням розміру
виплат Керівникові тощо);
конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані
чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд
(контроль) за дотриманням чинного законодавства України.
7.3. У разі припинення контракту Керівник Підприємства зобов’язаний
здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ щодо управління
Підприємством. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та
коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани,
програми
тощо),
передачі
печаток,
чекової
книжки,
ключів
від сейфів, службових приміщень тощо, які знаходяться у Керівника.
Передача справ оформлюється підписанням акта прийманняпередавання матеріальних цінностей та справ щодо управління Підприємством,
який погоджується виконавчим комітетом міської ради та надається

на розгляд міському голові разом із заявою про звільнення або переведення
Керівника.
Керівництво справами щодо управління Підприємством передається
заступникові Керівника Підприємства або виконуючому обов’язки Керівника,
призначеному в установленому порядку.
8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
8.1. Відомості про Підприємство:
Повне найменування__________________________________________________
Адреса______________________________________________________________
розрахунковий рахунок №_____________________________________________
____________________________________________________________________
8.2.
Відомості про Засновника:
Повна назва _________________________________________________________
Адреса______________________________________________________________
Розрахунковий рахунок №______________________________________________
8.3. Відомості про Керівника:
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Домашня адреса______________________________________________________
Телефон домашній _____________, мобільний __________
Службовий телефон _____________
Паспорт серія ______________, виданий «_____» __________ _________ року
_________________________________________________________________
8.4. Цей контракт укладений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну
силу.
8.5. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:
____________________________________________________________________
Від
Засновника: Керівник:
______________________________
(посада)
_______________________________________
(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

__________________________
(прізвище,

ім’я

та

ім’я

по

батькові)

____________________________
(підпис)

____________________________
(підпис)

«_____»_______________20___року
М.П.
ПОГОДЖЕНО
Заступник
міського
з питань діяльності виконавчих
міської ради

«______»______________20___року
голови
органів
ініціали, прізвище

Секретар міської ради

Л.В.Малиш

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
КП "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
на реструктуризацію боргу
перед Корюківською міською радою
Розглянувши
звернення
комунального
підприємства
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради щодо надання дозволу на
реструктуризацію боргу підприємства перед Корюківською міською радою,
який виник в результаті невиконання вимог Методики розрахунку та порядку
використання плати за оренду майна міської комунальної власності,
затвердженої рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради п’ятого
скликання від 31.01.2007 р. (зі змінами, внесеними рішенням десятої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 14.02.2012 р.), у зв’язку із
неперерахуванням до міського бюджету 50 відсотків отриманих доходів від
здачі в оренду нерухомого майна міської комунальної власності на суму
64370,88 грн., враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету,
фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Враховуючи складний фінансово-економічний стан комунального
підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради, підняття
вартості паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, додаткові витрати
підприємства на виплату індексацій заробітної плати, надати дозвіл КП
"Корюківкаводоканал" на укладення договору з Корюківською міською радою
на реструктуризацію боргу в сумі 64370,88 грн. з помісячною виплатою 2500
грн. до міського бюджету до повного погашення заборгованості.

Сплата боргу не звільняє підприємство від поточної плати до міського
бюджету 50 відсотків доходів підприємства від отриманої орендної плати від
здачі в оренду нерухомого майна міської комунальної власності.
2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти договір про
реструктуризацію боргу на підставі та умовах вказаних в п. 1 цього рішення.
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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання дозволу
КП "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
на списання дебіторської
заборгованості як безнадійної
Розглянувши
звернення
комунального
підприємства
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на списання дебіторської
заборгованості як безнадійної за надані підприємством послуги КП "Будянське"
та ТОВ "Шаріте" на загальну суму 4504,39 грн., враховуючи те, що строк
заборгованості складає більше трьох років, а також рекомендації постійної
комісії міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, керуючись ст. 25 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради на списання дебіторської заборгованості як
безнадійної за надані послуги підприємством на загальну суму 4504,39 грн., а
саме:
- КП "Будянське" на суму 1185,69 грн.;
- ТОВ "Шаріте" на суму 3318,70 грн.
2. Начальнику КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради
Галущенку С.В. провести службове розслідування щодо встановлення та
притягнення до відповідальності винних осіб, бездіяльність яких призвела до
збитків підприємства та вжити заходів щодо їх відшкодування.

2.1. КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко
С.В.) повідомити Корюківську міську раду про результати проведеного
розслідування.
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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про передачу майна
міської комунальної власності
КП "Корюківкаводоканал"
Корюківської міської ради
Розглянувши звернення КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської
ради та з метою поліпшення матеріально-технічної бази підприємства,
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 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Передати безкоштовно до статутного фонду, в господарське відання та
на баланс комунального підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської
міської ради наступне майно, яке знаходилось на балансі Корюківської міської
ради, а саме:
- труба ПЭ Д110 зовнішня водопровідна важка (10 атм), 950 м.п., балансова
вартість 117990,00 грн.;
- ноутбук HP6820 сп:CN8312873 інвентарний № 10420159, балансова вартість
5980,00 грн.
2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.), КП
"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко С.В.) здійснити
передачу-прийняття майна у відповідності до вимог чинного законодавства
України.

3. КП "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради (Галущенко С.В.)
внести зміни до Статуту підприємства з врахуванням цього рішення.
4. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
соціально-економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів,
обліку та цін щодо надання пільги по сплаті податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки ПАТ "Корюківське АТП-17445", керуючись
Положенням про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, затвердженим рішенням двадцять дев’ятої сесії
Корюківської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р., ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати Публічному акціонерному товариству "Корюківське
автопідприємство 17445" пільгу на 2015 рік зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, звільнивши з 01.10.2015 р. від сплати
такого податку за нерухоме майно, що знаходиться у власності товариства, а
саме:
- нежитлові будівлі (будівля відділу експлуатації з контрольно-пропускним
пунктом, будівля очисних споруд, будівля механічної мийки, автопавільйон,
склад № 2, реммайстерня з побутовими і адмінприміщеннями, гараж з
котельнею, кузнею і складом № 1, склад паливно-мастильних матеріалів,
вбиральня), які знаходиться по пров. Кірова, 18, м. Корюківка.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста,
бюджету, фінансів, обліку та цін.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по сплаті
земельного податку
Розглянувши клопотання Корюківського МУВГ, Корюківської ОДПІ
щодо звільнення від сплати в 2016 році земельного податку, 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",
Законом України "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 організаціям та установам пільгу по сплаті земельного податку
на 2016 рік, звільнивши їх від сплати такого податку з 01.01.2016 р., а саме:
- Корюківському міжрайонному управлінню водного господарства за земельну
ділянку під об’єктом за адресою: вул. Садова, 2-а, м. Корюківка;
- Корюківській об’єднаній державній податковій інспекції за земельну ділянку
під об’єктом за адресою: - вул. Передзаводська, 2, м. Корюківка.
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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання пільги по орендній
платі за договором оренди майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення фізичної особи − підприємця Грося Артема
Юрійовича щодо надання пільги по сплаті орендної плати, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування соціально –
економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, а
також те, що орендар малих архітектурних форм не буде здійснювати
підприємницької діяльності в орендованих приміщеннях по вул. Вокзальній, 8б
в період з 01.10.2015 р. по 01.05.2016 р., вкладає в поліпшення майна міської
комунальної власності власні кошти та виконує функції з охорони майна,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Надати ФОП Гросю Артему Юрійовичу з 1 жовтня 2015 року по 1
травня 2016 року пільгу по сплаті орендної плати за оренду майна міської
комунальної власності по вул. Вокзальній, 8б та встановити орендну плату в
розмірі 10% від розрахованої вартості.
2. Фінансово – господарському відділу Корюківської міської ради
(Кіктєва І.Л.) забезпечити укладення додаткової угоди до договору оренди
майна міської комунальної власності із користувачем згідно вимог чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування соціально – економічного, культурного розвитку
міста, бюджету, фінансів, обліку та цін.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про затвердження
розпоряджень міського голови
Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
Затвердити розпорядження міського голови, видані з 29.07.2015 р. по
24.09.2015 р. згідно з додатком.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання дозволу на
поновлення нормативно грошової оцінки
земель м. Корюківка та с. Трудовик
Корюківської міської ради
Враховуючи закінчення мінімального строку дії нормативно грошової
оцінки земель м. Корюківка та с. Трудовик Корюківської міської ради та на
підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 271 Податкового
кодексу України, ст. 5, 18 Закону України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Здійснити поновлення нормативно-грошової
м. Корюківка та с. Трудовик Корюківської міської ради.

оцінки

земель

1.1. Надати дозвіл ПП «Десна – Експерт – М» на виготовлення технічної
документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Корюківка та
с. Трудовик Корюківської міської ради.
2. Розроблену технічну документацію з нормативно грошової оцінки
земель м. Корюківка та с. Трудовик Корюківської міської ради подати на
розгляд сесії міської ради для їх подальшого затвердження.
3. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про визначення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується для продажу
на конкурентних засадах (земельних торгах)
Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» щодо можливого
отримання земельної ділянки вільної від забудови для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в оренду на конкурентних
засадах (земельних торгах), 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 земельну ділянку несільськогосподарського призначення,
вільну від забудови, право оренди якої пропонується для продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: вул.
Садова, 2а/1, м. Корюківка, орієнтовною площею – 0,1250 га.
2. Дати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, вільної від забудови, право оренди якої пропонується для
продажу 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. Садова, 2а/1, м. Корюківка площею орієнтовно 0,1250 га.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
Розглянувши заяву Приходька Дмитра Леонідовича та звіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки, заслухавши висновки постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
Конституцією України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
площею 632 м2 для комерційної діяльності, що знаходиться в користуванні
Приходька Дмитра Леонідовича за адресою: 15300, Чернігівська обл.,
Корюківський район, м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-б.
1.1. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки, кадастровий номер
7422410100:01:003:1079, площею 632 м2, яка розташована за адресою:
15300,
Чернігівська
обл..,
Корюківський
район,
м.
Корюківка,
пров. Індустріальний, 1-б, що становить 22 208 грн. 00 коп. (двадцять дві тисячі
двісті вісім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
2. Продати за 22 208 грн. 00 коп. (двадцять дві тисячі двісті вісім гривень
00 коп.) без урахування ПДВ Приходьку Дмитру Леонідовичу земельну
ділянку, яка розташована за адресою: 15300, Чернігівська обл., Корюківський
район, м. Корюківка, пров. Індустріальний, 1-б, м. Корюківка
площею 632 м2, кадастровий номер 7422410100:01:003:1079 для комерційної
діяльності, яка знаходиться в його користуванні та на якій розташована
нежитлова будівля, яка є його приватною власністю.
2.1. Встановити авансовим внеском, кошти в сумі 2640 грн. 00 коп. (дві
тисячі шістсот сорок гривень 00 коп.) (договір 399/15-Зем від 11.09.2015 р.), які
сплачені Приходьком Дмитром Леонідовичем на рахунок проектної організації

ПП «Десна – Експерт – М» за виконання роботи по експертній грошовій оцінці
земельної ділянки площею 632 м2, кадастровий номер 7422410100:01:003:1079,
яка розташована за адресою: 15300, Чернігівська обл.., Корюківський район, м.
Корюківка, пров. Індустріальний, 1-б, який зараховується до ціни продажу
земельної ділянки.
3.
Укласти
договір
купівлі-продажу
земельної
ділянки
з
Приходьком Дмитром Леонідовичем за його рахунок та враховуючи вимоги п.
1 – 2.1. цього рішення.
4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 26.03.2014 року
з Приходьком Дмитром Леонідовичем з дня укладання договору
купівлі – продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою:
15300,
Чернігівська
обл.,
Корюківський
район,
м.
Корюківка,
2
пров. Індустріальний, 1-б, площею 632 м в зв’язку з поєднанням в одній особі
власника земельної ділянки та орендаря.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви громадян та подані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії з міської ради 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 десятої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 14.02.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно технічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на
виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд Котлярову Сергію Миколайовичу, 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) Котлярову
Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 0,1000 га по вул. Мирна, 13, м.
Корюківка. Зареєстрований за адресою: вул. Мирна, 13, м. Корюківка."
2. Внести зміни до:
- п. 4 рішення десятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від
14.02.2012 року "Про дозвіл на виготовлення проектно - технічної документації
на земельні ділянки» виклавши в новій редакції, а саме:

"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."
3. Внести зміни до п. 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 22.03.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення проектнотехнічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на
виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
Шемет Надії Іларіонівні 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)
Шемет
Надії
Іларіонівні
площею
орієнтовно
0,1000
га
по
вул.
Франка,
63,
м.
Корюківка.
Зареєстрована
за
адресою:
вул. Шевченка, 74, кв. 9, м. Корюківка.".
4. Внести зміни до п. 1.2. рішення двадцять шостої сесії Корюківської
міської ради шостого скликання «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по пров. Індустріальному, 1-б,
м. Корюківка» виклавши його в новій редакції, а саме:
«1.2. Доручити міському голові Матюсі І.В. укласти трьохсторонню угоду
з Покупцем земельної ділянки та проектною організацією, яка має ліцензію на
виконання робіт по виготовленню експертної оцінки земельної ділянки, яка
розташована за адресою:15300, Чернігівська обл.., Корюківський район,
м.
Корюківка,
пров.
Індустріальний,
1-б,
кадастровий
номер
2
7422410100:01:003:1079, площею 632 м .»
5. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про розірвання та
поновлення договорів оренди
Розглянувши заяви громадян та інші матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,
архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу
України, ст. 7, 31-33 Закону України "Про оренду землі», ст. 288 Податкового
кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Поновити з Плющ Ларисою Петрівною договір оренди землі від
26.09.2010 р. на земельну ділянку площею 1000 м2 по вул. Шевченка, 266,
м. Корюківка на тих самих умовах з 11.10.2015 р. на 5 (п’ять) років.
1.1. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
2. Припинити договір оренди земельної ділянки від 27.05.2015 р. в
частині оренди з попереднім орендарем – Авраменко Оксаною Геннадіївною в
зв’язку з продажем житлового будинку з надвірними будівлями Ісаченко Інні
Вікторівні (договір купівлі – продажу будинку від 25.08.2015 р.), який
розташований на орендованій земельній ділянці для будівництва і
обслуговування господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:01:002:1483, по вул. Комсомольська,
21, м. Корюківка.
2.1. Укласти з Ісаченко Інною Вікторівною додаткову угоду до договору
оренди земельної ділянки від 27.05.2015 р., яка розташована за адресою:
вул. Комсомольська, 21, м. Корюківка.
3. Припинити договір оренди земельної ділянки від 12.03.2015 р. в
частині оренди з попереднім орендарем – Пилипенко Валентиною Андріївною

в зв’язку з продажем житлового будинку з надвірними будівлями
Пилипенку Володимиру Анатолійовичу (договір купівлі – продажу житлового
будинку від 15.07.2015 р.), який розташований на орендованій земельній
ділянці для будівництва і обслуговування господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, кадастровий номер 7422410100:01:001:1243, по вул. Піонерська, 14, м. Корюківка.
3.1. Укласти з Пилипенком Володимиром Анатолійовичем додаткову
угоду до договору оренди земельної ділянки від 12.03.2015 р., яка розташована
за адресою: вул. Піонерська, 14, м. Корюківка.
4. Припинити договір оренди земельної ділянки від 27.05.2015 р. в
частині оренди з попереднім орендарем – Смірновою Людмилою Михайлівною
в зв’язку з продажем гаража – Лашину Павлу Володимировичу (договір купівлі
– продажу гаража від 23.07.2015 р.), який розташований на орендованій
земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0025 га,
кадастровий номер - 7422410100:01:003:1135, по вул. Передзаводська, гараж
№26, м. Корюківка.
4.1. Укласти з Лашиним Павлом Володимировичем додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 27.05.2015 р., яка розташована за
адресою: вул. Передзаводська, гараж №26, м. Корюківка.
5. Припинити договір оренди земельної ділянки від 13.07.2005 р. (зі
змінами від 15.05.2015 р.) в частині оренди з попереднім орендарем – ПП
«Ексімтрейд» в особі директора Гамалій Валентини Михайлівни в зв’язку з
продажем нежитлових будівель Сотнику Віталію Олександровичу (договір
купівлі – продажу від 29.09.2015 р.), які розташовані на орендованій земельній
ділянці, землі промисловості площею 0,1738 га, кадастровий номер 7422410100:01:003:0095, по вул. Дудка, 64/7, м. Корюківка.
5.1. Укласти з Сотником Віталієм Олександровичем додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 13.07.2005 р. (зі змінами від 15.05.2015
р.), яка розташована за адресою: вул. Дудка, 64/7, м. Корюківка.
6. Припинити договір оренди земельної ділянки від 30.07.2015 р. в
частині оренди з попереднім орендарем – Дранюком Василем Васильовичем в
зв’язку з даруванням житлового будинку з надвірними будівлями (договір
дарування будинку від 30.09.2015 р.) Дранюку Олегу Васильовичу, який
розташований на орендованій земельній ділянці для будівництва і
обслуговування господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, кадастровий номер - 7422410100:01:001:1261, по вул. Кірова, 101,
м. Корюківка.
6.1. Укласти з Дранюком Олегом Васильовичем додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 30.07.2015 р., яка розташована за
адресою: вул. Кірова, 101, м. Корюківка.
7. Припинити договір оренди земельної ділянки від 29.12.2014 р. в
частині оренди з попереднім орендарем – Горним Миколою Івановичем в
зв’язку з продажем будинку з надвірними будівлями (договір купівлі - продажу
будинку від 24.09.2015 р.) Ковалю Миколі Іллічу, який розташований на

орендованій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, кадастровий номер - 7422410100:03:000:0006, по вул. Трудова, 16,
с. Трудовик, Корюківського району.
7.1. Укласти з Ковалем Миколою Іллічем додаткову угоду до договору
оренди земельної ділянки від 29.12.2014 р., яка розташована за адресою:
вул. Трудова, 16, с. Трудовик, Корюківського району.
8. Поновити з Сухомлин Ларисою Василівною договір оренди землі від
19.11.2012 р. на земельну ділянку площею 1000 м2 по вул. Горького, 39,
м. Корюківка з 05.12.2015 р. на 3 (три) роки.
8.1. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
9. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання земельних
ділянок в оренду
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, заслухавши висновки
постійної комісії міської ради 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 Охріменко Аллі Володимирівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва водогону з земель
загального користування, в межах населених пунктів Корюківської міської ради
площею 0,0656 га, за адресою: вул. Вокзальна – від будинку №88 до будинку
№96, м. Корюківка.
1.1. Надати Охріменко Аллі Володимирівні, ідентифікаційний номер
3165901646, що зареєстрована за адресою: вул. Вокзальна, 90, м. Корюківка, в
оренду земельну ділянку площею 0,0656 га, кадастровий номер
7422410100:01:003:1161, за адресою по вул. Вокзальна – від будинку №88 до
будинку №96, м. Корюківка, терміном на 1 (один) рік, для будівництва
водогону з земель загального користування, в межах населених пунктів
Корюківської міської ради. Цільове призначення – для будівництва водогону з
земель загального користування, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки)
від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати
може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
2. Затвердити Устименку Володимиру Миколайовичу 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 0,0645 га, по вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка.
2.1. Надати Устименку Володимиру Миколайовичу, ідентифікаційний
номер
3273613532,
що
зареєстрований
за
адресою:
вул. Рокосовського, 37а, кв. 128, м. Чернігів, в оренду земельну ділянку
площею 0,0645 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:1513, за адресою:
вул. Ткаченко В., 23, м. Корюківка, терміном на 3 (три) роки, 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. Розмір орендної плати може переглядатися кожні наступні 3 (три)
роки. Оформити договір оренди у встановленому законодавством порядку.
3. Затвердити Скрипці Надії Іванівні 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 0,0800
га, по вул. Пролетарська, 33-А, м. Корюківка.
3.1. Надати Скрипці Надії Іванівні, ідентифікаційний номер 2228511009,
що зареєстрована за адресою: пров. Пушкіна, 1, м. Корюківка, в оренду
земельну
ділянку
площею
0,0800
га,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1251, за адресою: вул. Пролетарська, 33-А, м. Корюківка,
терміном на 2 (два) роки, 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. Розмір орендної плати може
переглядатися кожні наступні 3 (три) роки Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
4. Затвердити Башари Абдуллаху Мухаммету технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з подальшим наданням її в оренду для будівництва і обслуговування будівель
торгівлі площею 0,0781 га, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 60,
м. Корюківка.
4.1. Надати Башари Абдуллаху Мухаммету, ідентифікаційний номер
2687424538, країна громадянства: Туреччина, зареєстрований за адресою: вул.
Кірова, 160, м. Корюківка, в оренду земельну ділянку площею 0,0781 га,
кадастровий номер 7422410100:01:003:1134, за адресою: вул. Дудка, 60, м.
Корюківка, терміном на 49 (сорок дев’ять) років, для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі. Цільове призначення – для комерційної
діяльності, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків) від
нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати може

переглядатися кожні наступні 3 (три) роки Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
5. Затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю компанія
"Східна хвиля" технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшим наданням її в оренду
для обслуговування території автозаправної станції площею 0,4770 га, яка
розташована за адресою: вул. Нова, 17, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:0150.
5.1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю компанія "Східна
хвиля" (юридична адреса: 49087, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 87, код
ЄДРПОУ 21238059) в оренду земельну ділянку площею 0,4770 га, кадастровий
номер 7422410100:01:003:0150, за адресою: вул. Нова, 17, м. Корюківка,
терміном на 10 (десять) років, для обслуговування території автозаправної
станції. Цільове призначення – для комерційної діяльності, категорія земель –
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення. Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) % (відсотків)
від нормативно – грошової оцінки землі м. Корюківка. Розмір орендної плати
може переглядатися кожні наступні 3 (три) роки. Оформити договір оренди у
встановленому законодавством порядку.
6. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 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 міської ради з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Шкурку Олександру Євгенійовичу 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 провулку Лесі Українки, ІІ-му, 18, м. Корюківка.
1.1. Передати Шкурку Олександру Євгенійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0960 га, по провулку
Лесі Українки, ІІ-му, 18, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1516, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрований за адресою:
пров. 2 Лесі Українки, 18, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2574207239.

2. Затвердити Неліній Раїсі 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 площею 0,0600 га,
по вул. Братчикова, 78, м. Корюківка.
2.1. Передати Неліній Раїсі Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,0600 га, по вул. Братчикова, 78,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:001:1263, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Братчикова, 78, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 1837214527.
3. Затвердити Титенко Тетяні 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 (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Шкільна, 17, м. Корюківка.
3.1. Передати Титенко Тетяні Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Шкільна, 17, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1518,
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. Шкільна, 17, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2070522128.
4. Затвердити Камишному Олександру Михайловичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по вул. Кірова, 227-Б,
м. Корюківка.
4.1. Передати Камишному Олександру Михайловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по
вул.
Кірова,
227-Б,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1264, 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. К. Маркса, 1-б, кв. 3, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 3005301811.
5. Затвердити Милейко Валентині Іванівні 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. Польова, 58, м. Корюківка.
5.1. Передати Милейко Валентині Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,0600 га, по вул. Польова, 58,
м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1517, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Польова, 58,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1893008643.
6. Затвердити Нікитенку Віктору 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 0,0600 га, по вул. Чкалова, 1, м. Корюківка.
5.1. Передати Нікитенку Віктору Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0600 га, по вул. Чкалова, 1, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:001:1265, 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. Чкалова, 1, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2160311118.
7. Затвердити Штиковій Тетяні Станіславівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0020 га, по вул. Шевченка, 79З,
м. Корюківка.
7.1. Передати Штиковій Тетяні Станіславівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,0020 га, по
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
вул.
Шевченка,
79З,
7422410100:01:003:1156, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської

забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 76, кв. 33, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2453820225.
8. Затвердити Бондаренку Олександру Віталійовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по вул. Незалежності, 1-Г,
м. Корюківка.
8.1. Передати Бондаренку Олександру Віталійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по
вул.
Незалежності,
1-Г,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1522, 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. Єсеніна, 55, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3380208639.
9. Затвердити Бондаренку Олександру Віталійовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу –
земель не наданих у власність або постійне користування в межах населених
пунктів Корюківської міської ради площею 0,0362 га,
по
вул. Незалежності, 1-Г, м. Корюківка.
9.1. Передати Бондаренку Олександру Віталійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,0362 га, по вул. Незалежності, 1-Г, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1523, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Єсеніна, 55, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3380208639.
10. Затвердити Альохіну Руслану Валерійовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по вул. Каштанова, 1,
м. Корюківка.

10.1. Передати Альохіну Руслану Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,1000 га, по
вул. Каштанова, 1, м. Корюківка, кадастровий номер 7422410100:01:002:1526,
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. Бульварна, 14, кв. 25, м. Корюківка, ідентифікаційний номер
2937110279.
11. Затвердити Макаренку Євгену Анатолійовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0840 га, по вул. 8-го Березня, 5-а,
м. Корюківка.
11.1. Передати Макаренку Євгену Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,0840 га, по
вул.
8-го
Березня,
5-а,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1524, 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. Вокзальна, 22-А, кв. 7, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 3352307337.
12. Затвердити Макаренку Максиму Анатолійовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0840 га, по вул. 8-го Березня, 7-а,
м. Корюківка.
12.1. Передати Макаренку Максиму Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок
земель запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в
межах населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,0840 га, по
вул.
8-го
Березня,
7-а,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:002:1525, 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. Вокзальна, 22-А, кв. 7, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 3435503755.
13. Затвердити Горілику Дмитру Миколайовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу – земель не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,2000 га, по вул. Незалежності, 1-В, м.
Корюківка.
13.1. Передати Горілику Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,2000 га, по вул. Незалежності, 1-В, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1527, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення. Зареєстрований за адресою: вул. Незалежності, 35, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 2866804552.
14. Затвердити Боковенко Наталії Федорівні проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по вул. Шевченка, 79Д,
м. Корюківка.
14.1. Передати Боковенко Наталії Федорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
вул.
Шевченка,
79Д,
7422410100:01:003:1158, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 52, кв. 49, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 2300806942.
15. Затвердити Михальченку Віктору Олексійовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель запасу – земель не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по вул. Шевченка, 79Г,
м. Корюківка.
15.1. Передати Михальченку Віктору Олексійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за

рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,0021 га, по вул. Шевченка, 79Г, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1157, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 11, кв. 12, м.
Корюківка, ідентифікаційний номер 2576808317.
16. Затвердити Губенку Олексію Анатолійовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по вул. Шевченка, 79В,
м. Корюківка.
16.1. Передати Губенку Олексію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель
запасу – земель не наданих у власність або постійне користування в межах
населених пунктів Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
вул.
Шевченка,
79В,
7422410100:01:003:1160, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: вул. Бульварна, 3, кв. 1, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер 3086103939.
17. Затвердити Титенку Вячеславу Анатолійовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуальних гаражів за рахунок земель запасу – земель не наданих у
власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради площею 0,0021 га, по вул. Шевченка, 79Е,
м. Корюківка.
17.1. Передати Титенку Вячеславу Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів за
рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або постійне
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради площею
0,0021 га, по вул. Шевченка, 79Е, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:003:1159, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови. Зареєстрований за адресою: с. Маховики, Корюківського району,
ідентифікаційний номер 2572613715.
18.Затвердити Куленовій Аллі 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 (присадибна ділянка)
площею 0,1000 га, по вул. Кірова, 142, м. Корюківка.

18.1.Передати Куленовій Аллі Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
по
вул.
Кірова,
142,
м.
Корюківка,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1262, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, категорія
земель – землі житлової та громадської забудови. Зареєстрована за адресою:
вул. Кірова, 142, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2935403400.
19.Затвердити Власенко Тетяні Петрівні та Тройні Ніні Петрівні
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у спільну сумісну власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 1,
м. Корюківка.
19.1.Передати Власенко Тетяні Петрівні (зареєстрована за адресою:
вул. Кошового, 1-а, м. Корюківка, ідентифікаційний номер 1933308288) та
Тройні Ніні Петрівні (зареєстрована за адресою: вул. Франка, 5, кв. 22,
м. Корюківка, ідентифікаційний номер 2097709385) безоплатно у спільну
сумісну власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Кошового, 1, м. Корюківка, кадастровий номер
7422410100:01:002:1529, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
20. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та додані матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 116, 118,
120, 121, 122, 134 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):
Науменку
Ігорю
Михайловичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Молодіжна, 26, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Молодіжна, 26, м. Корюківка.
Харченку
Анатолію
Івановичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Червонохутірська, 63, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 63, м. Корюківка.
- Стельмаху Олегу Володимировичу (зареєстрований за адресою:
вул. Пушкіна, 17, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована
за адресою: вул. Пушкіна, 17, м. Корюківка.
- Миголь Оксані Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул. Колгоспна, 58,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Колгоспна, 58, м. Корюківка.
Скотарь
Катерині
Петрівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Шевченка, 44, кв. 5, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, 68, м. Корюківка.

Коробку
Сергію
Вікторовичу
(зареєстрований
за
адресою:
пров. Бульварний, 6, кв. 23, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Братчикова, 22, м. Корюківка.
Савенку
Леоніду
Михайловичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Жовтнева, 37-В, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка
розташована за адресою: вул. Вокзальна, 88-а, м. Корюківка.
- Кожедубу Анатолію Павловичу (зареєстрований за адресою: вул. Польова, 60,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. Польова, 60, м. Корюківка.
- для індивідуального гаражного будівництва:
Усіку
Василю
Івановичу
(зареєстрований
за
адресою:
вул. Шевченка, 44, кв. 7, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,0040 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж №150, м. Корюківка.
1.1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що
посвідчує право спільної сумісної власності на земельну ділянку:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Андрієнко Наталії Олексіївні (зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, 51,
с. Тельне, Корюківського району ) та Андрієнко Ганні Іванівні (зареєстрована
за адресою: вул. Червонохутірська, 107, м. Корюківка) площею орієнтовно
0,0600 га, яка розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 107,
м. Корюківка.
Стельмах
Парасковії
Іванівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка) та Стельмах Олесі Леонідівні
(зареєстрована за адресою: вул. Святошинська, 35-А, кв. 67, м. Вишневе,
Київська область) площею орієнтовно 0,0600 га, яка розташована за адресою:
вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
- Мисник Лідії Сергіївні (зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, 30, м.
Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Незалежності, 2А, Корюківка.
Науменко
Наталії
Василівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Червонохутірська, 80/2, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Червонохутірська, 80/2, Корюківка.
-Мальчик Ілоні Петрівні (зареєстрована за адресою: ІІ пров. Перемоги, 11,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
пров. Перемоги, ІІ-й, 11, Корюківка.
-Литвин Наталії Сергіївні (зареєстрована за адресою: пров. Мічуріна, 8/1,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Вокзальна, 110/1, Корюківка.
- Шелягу Олександру Григоровичу (зареєстрований за адресою:
ІІ пров. Колгоспний, 12, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Нова, 3Б/1, Корюківка.

- Васильченко Валентині Андріївні
(зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 48, кв. 60, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: пров. Колгоспний, ІІ-й, 13/1, Корюківка.
- Михайленку Сергію Валентиновичу (зареєстрований за адресою: вул.
Червонохутірська, 97, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, 15, Корюківка.
-Лупинському Сергію Віталійовичу (зареєстрований за адресою:вул.
Індустріальна, 30, кв. 1, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Індустріальна, 30/1, Корюківка.
- Царенку Андрію Володимировичу (зареєстрований за адресою:вул.
Корнієвського, 9, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована
за адресою: вул. Шевченка, 146А, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства:
- Васильченко Валентині Андріївні
(зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, 48, кв. 61, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. Піонерська, 40, Корюківка.
- Мисник Лідії Сергіївні (зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, 30,
м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка розташована за адресою:
вул. Незалежності, 2А, Корюківка.
Скотарь
Катерині
Петрівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Шевченка, 44, кв. 5, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,2500 га, яка
розташована за адресою: вул. Франка, 68, м. Корюківка.
Титенко
Тетяні
Василівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Шкільна, 17, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,4000 га, яка розташована
за адресою: вул. Шкільна, 17, м. Корюківка.
Стельмах
Парасковії
Іванівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка) площею орієнтовно 0,1000 га, яка
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 55-А, м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання
її у спільну сумісну оренду:
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка):
Мишко
Людмилі
Андріївні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Стадіонна, 13, кв. 21, м. Київ), Руднєву Сергію Вікторовичу
(зареєстрований за адресою: вул. Румянцева, 15, кв. 114, м. Твер, Російська
Федерація) та Каптур Зінаїді Іванівні (зареєстрована за адресою: вул.
Фізкультурна, 18, кв. 58, м. Мінськ, Республіка Білорусь) площею орієнтовно
0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. Калініна, 16, м. Корюківка.
4. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її в оренду:
- для городництва:
Примачок
Ларисі
Іванівні
(зареєстрована
за
адресою:
вул. Бульварна, 16, кв. 37, м. Корюківка), площею орієнтовно 0,0450 га, яка
розташована за адресою: вул. Бульварна, м. Корюківка.

- для обслуговування котельні:
- Олійник Тетяні Миколаївні (зареєстрована за адресою: вул.
Г. Костюк, 35, кв. 1, м. Корюківка), площею орієнтовно 0,0025 га, яка
розташована за адресою: вул. Костюк Г., 35/1, 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
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва.
Міський голова

І.В.Матюха

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Корюківський район
Чернігівська область
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про передачу земельних ділянок
в постійне користування
Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
постійне користування під кладовища із земель загального користування та
заяву Відділу освіти Корюківської районної державної адміністрації, та інші
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12,
79-1, 92, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити Корюківській міській раді проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування площею 0,3358 га,
за адресою: мікрорайон Милейки, вул. Шкільна, 9/1, м. Корюківка із земель
загального користування під кладовище.
1.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне
користування площею 0,3358 га, за адресою: мікрорайон Милейки,
вул. Шкільна, 9/1, м. Корюківка із земель загального користування під
кладовище, кадастровий номер 7422410100:01:002:1519, цільове призначення –
із земель загального користування під кладовище, категорія земель – землі
рекреаційного призначення. Юридична адреса: 15300, Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760.
2. Затвердити Корюківській міській раді проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування площею 5,1620 га,
по вул. Костюк Г., 16/1, м. Корюківка із земель загального користування під
кладовище.

2.1. Передати Корюківській міській раді земельну ділянку в постійне
користування площею 5,1620 га, по вул. Костюк Г., 16/1, м. Корюківка із земель
загального
користування
під
кладовище,
кадастровий
номер
7422410100:01:001:1266, цільове призначення – із земель загального
користування під кладовище, категорія земель – землі рекреаційного
призначення. Юридична адреса: 15300, Чернігівська область, Корюківський
район, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, код ЄДРПОУ 04061760.
3. Затвердити Відділу освіти Корюківської районної державної
адміністрації проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування площею 0,1500 га, по вул. Хмельницького Б., 4а, м.
Корюківка за рахунок земель запасу – земель не наданих у власність або
постійне користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
3.1. Передати Відділу освіти Корюківської районної державної
адміністрації земельну ділянку в постійне користування площею 0,1500 га, по
вул. Хмельницького Б., 4а, м. Корюківка, за рахунок земель запасу – земель не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів
Корюківської міської ради для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти, кадастровий номер 7422410100:01:001:1269, цільове
призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти,
категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Юридична адреса:
15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка,
вул. Шевченка, 73, код ЄДРПОУ 02147440.
4. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про відміну деяких
рішень міської ради
Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб, та інші матеріали,
заслухавши висновки постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 79-1, 141
Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України
"Про місцеве
самоврядування в Україні",
міська рада в и р і ш и л а:
1. Відмінити рішення 26 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від
10.11.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право
власності на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі
державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам:
- для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд: Науменку Ігорю Михайловичу - розміром 0,10 га по
вул. Молодіжна, 26. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка,
вул. Молодіжна, 26.
2. Відмінити рішення 28 сесії Корюківської міської ради 5 скликання від
11.12.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою по безоплатному оформленню та видачі державних актів на право
власності на земельні ділянки» в частині надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі
державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам:
- для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд: Андрієнко Ганні Іванівні та Андрієнко Наталії Олексіївні розміром 0,06 га по вул. Червонохутірська, 107, м. Корюківка. Зареєстровані:
за адресою: м. Корюківка, вул. Червонохутірська, 107.

3. Прийняти до земель запасу Корюківської міської ради земельні ділянки
загальною площею орієнтовно 0,1226 га по вул. Кошового − Незалежності, м.
Корюківка, які використовувалися Акусок О.Г. та Єзловецькою Г.О. для
городництва в зв’язку з поданими заявами.
3.1. Прийняту земельну ділянку, визначену в п. 3 даного рішення, до
земель запасу міської ради.
4. Прийняти до земель запасу Корюківської міської ради земельні ділянки
загальною площею орієнтовно 0,0800 га по вул. Інтернаціоналістів − Шевченка,
м. Корюківка, які використовувалися Рудь О.М. та Коломійчуком А.Н. для
городництва в зв’язку з поданими заявами.
4.1. Прийняту земельну ділянку, визначену в п. 4 даного рішення, до
земель запасу міської ради.
5. 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
(тридцять четверта сесія шостого скликання)
08 жовтня 2015 року
м. Корюківка
Про надання матеріальної
допомоги на лікування
Розглянувши заяву Кузюри Сергія Миколайовича щодо надання
матеріальної допомоги на лікування як учаснику антитерористичної операції,
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 Кузюрі Сергію Миколайовичу одноразову матеріальну
допомогу на лікування в розмірі 3 (три) тис. грн., ідентифікаційний номер
2863508518, зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 74,
кв. 10.
Кошти перерахувати на рахунок № 29244825509100 у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № 4149497845521772.
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

